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Strandhuisjes weer terug
IJmuiden aan Zee - Voor wat betreft de bewoners van de strandhuisjes begint het zomerseizoen op 1 
april. Met gezamenlijke inspanning werden de huisjes ‘geplant’ en dat ging gepaard met de nodige ge-
zelligheid. Het eerste kopje koffie werd genoten op het strand, in de zon. (foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden - Zondag rond 17.00 
uur betrapte een boswachter 
drie jonge mannen in het duin-
gebied achter de Heerenduin-
weg. Zij waren aan het schie-
ten en vluchtten na de ontdek-
king weg. De mannen konden 
later door politieagenten wor-
den aangehouden. Zij bleken 
met een gaspistool en lucht-
drukgeweer te hebben ge-
schoten. De wapens zijn in be-
slag genomen en het drietal is 
op het politiebureau verhoord. 
Het waren een 20-jarige Vel-
serbroeker, 19-jarige IJmuide-
naar en een 18-jarige IJmuide-
naar. Zij hebben een proces-
verbaal gekregen voor verbo-
den wapenbezit.

Verboden 
wapenbezit

Velsen - Rob van Tol, lid van de Sant-
poortse atletiekvereniging Suomi, 
heeft zaterdag met succes meege-
daan aan de Jan Knippenberg Me-
morial. Dit is een ultraloop van 80 ki-
lometer die start in IJmuiden en ein-
digt in Den Helder. Voor deze ultraloop 
van 50 Engelse mijl stonden 44 atleten 
aan de start. Bij Velsen-Noord gingen 
ze het strand op en vervolgden de rou-
te naar Den Helder.

De atleten moeten de 80 kilometer bin-
nen 9,5 uur afleggen. Dit betekent dat de 
loopsnelheid rond de 9 à 10 kilometer per 
uur moet zijn. Van Tol: ,,De weersomstan-
digheden waren optimaal. We hadden een 
klein windje in de rug en het was droog. 
Dit was de eerste keer dat ik 80 kilome-
ter heb gelopen en dan ook nog over het 
strand. Tot Petten ging het lekker, daarna 
werd het erg zwaar. Maar gelukkig ben ik 
ruim binnen de tijdslimiet, met een tijd van 
8 uur en 52 minuten, in Den Helder aan-
gekomen.’’
De Jan Knippenberg Memorial is een jaar-
lijkse loop van de 100 Engelse mijl, van 
Vlaardingen naar Den Helder. Jan Knip-
penberg was de bekendste Nederlandse 
ultraloper. Hij heeft monstertochten van 
1600 kilometer hardgelopen.

IJmuidenaar loopt 80 
kilometer in bijna 9 uur
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Afdelingsvergadering
Bedrijven 27 april a.s.

Zie advertentie elders 
in deze krant.

Ga naar www.rabobank.nl/velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

Stormvogels tegen Hellas Sport

zondag 11 april:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Grondtestdag  
bij GroenRijk!
Zaterdag 10 april kunt u een 
grondmonster laten testen en 
ontvangt u een GRATIS 
bemestingsadvies.
Met medewerking van Ecostyle 
en Pokon-Naturado.

aanwezig op het 
kantoor van de

Zeeweg 189-191
IJmuiden
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Els Zorgdrager weg bij Welzijn
‘Het waren 25 
fantastische jaren’
Velserbroek - Els Zorgdrager 
nam vorige week woensdag in 
het Polderhuis afscheid van haar 
werk bij Welzijn met de woorden; 
,,Het waren 25 fantastische ja-
ren.’’ Els gaat haar droom waar-
maken, haar politieke ambitie via 
de gemeenteraad voor D66 Vel-
sen. Els werkte 25 jaar bij Stich-
ting Welzijn Velsen.
Els bij haar afscheid: ,,De helft 
van mijn leven ben ik betrokken 
geweest bij Stichting Welzijn Vel-
sen en als je het zo lang uithoudt 
bij een organisatie, dan kan dat 
alleen betekenen dat het een 
goede organisatie is. Je kunt in 
dit werk alleen gelukkig worden 
als je omringd wordt door goe-
de vrijwilligers, collega’s en ma-
nagement. Hierop kan ik alleen 
positief terugkijken.’’ Els maak-
te met alle facetten van het werk 
kennis. Als vrijwilliger, stagiair 
en vanaf 1997 als beroepskracht, 
sociaal cultureel werker. Zij be-
gon in de Spil in IJmuiden, vloog 
uit en streek neer in de Brul-

boei en Dwarsligger/Branding, 
waar zij van 2002 tot 2006 mana-
ger was. Door bezuinigingen in 
2006 moest ze hiermee stoppen. 
,,Dezelfde gemeenteraad waar ik 
nu zitting in heb genomen, was 
daar debet aan. Er komt nu een 
nieuwe bezuinigingsronde, ik zal 
het op zijn Els gaan doen. Eer-
lijk, betrokken en de burgers er-
bij betrekken. Blijf mij vooral bel-
len. Ik hoop dat ik mijn droom, 
mijn politieke ambitie ook tot 
een goed eind mag brengen en 
geef jullie een advies: Als je dro-
men hebt, laat ze dan uitkomen, 
anders krijg je spijt. Dus heb lef, 
het meervoud van lef is leven en 
daar heb je er maar een van.’’
Els Zorgdrager is per 1 april ge-
stopt met haar werk bij Welzijn. 
Zij zal tijdelijk worden opgevolgd 
door Pieter Zanen (op de foto 
met Els), enkele jaren geleden al 
jongerenwerker in Velserbroek. 
Ondertussen wordt via een sol-
licitatieprocedure een opvolger 
gezocht. (Karin Dekkers)

Radio Maritime Day
IJmuiden - Morse telegra-
fie is 150 jaar lang hét medium 
voor lange-afstand communica-
tie geweest. Eeuwenlang heeft 
de mensheid gezocht naar een 
communicatievorm die verder 
reikte dan het stemgeluid, zoals 
brandende takkenbossen, spie-
gels, rooksignalen en seinpalen. 
De meest elementaire vorm van 
digitale techniek, aan-uit, kort-
lang, punt-streep is Morse-te-
legrafie. In eerste instantie ge-
beurde dat via draden en daarna 
draadloos, gebruik  makend van 
radiogolven. 
In 1904 ging Scheveningen Ra-
dio van start om vanaf ‘de wal’ 
draadloos, in Morse, met sche-
pen op zee te communiceren. 
Spraak was pas jaren later mo-
gelijk.  Morse was decennialang 
een uiterst betrouwbare vorm 
van communicatie op lange af-
stand.
Naast het gebruik van draadloze 
telegrafie voor zakelijke en per-
soonlijke berichten speelden de-
ze radioverbindingen ook een 

grote rol bij verhoging van de 
veiligheid van de scheepvaart en 
opvarenden.
Voor de vierde keer vindt van 10 
april vanaf 14.00 uur tot 11 april 
14.00 uur Radio Maritime Day 
plaats. Een wereldwijde ‘mee-
ting on the air’ tussen telegrafis-
ten van voormalige kuststations 
en ex-marconisten van de ‘gro-
te vaart’, die nu  als radiozend-
amateur nog steeds actief Mor-
se bedrijven.
Ook ex Scheveningen Radio me-
dewerkers zullen, gebruik ma-
kend van de zenders, ontvan-
gers en antennes van Radio Club 
Kennemerland contacten leggen 
met collega’s over de hele we-
reld. Verleden jaar eindigde de 
ploeg van Scheveningen Radio 
wereldwijd op de eerste plaats. 
Het adres van Radio Club Ken-
nemerland is Westerduinweg 9 
in IJmuiden. Deze locatie is op 
steenworp afstand van het voor-
malige centrum van Schevenin-
gen Radio. Belangstellenden zijn 
van harte welkom.
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11.00 tot 18.00 uur.
Open dag bij praktijk Waterto-
ren, Evertsenstraat 2 IJmuiden. 
Van 12.00 tot 17.00 uur.
Fort Zuid Wandeltocht. Vanaf 
12.00 uur. Wandelen vanaf Fort 
Zuid door oud Spaarndam en 
de Hekslootpolder. Locatie: Boe-
zemkade 11 in Spaarndam.
Clinic op manege De Groene 
Heuvel door Adelinde Cornelis-
sen. Aanvang 14.00 uur.
Kinderkledingbeurs in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 in Santpoort-Zuid. 
Van 14.30 tot 17.00 uur.
Ichthus Open Chess Toerna-
ment op het Icchthus Lyceum 
in Driehuis. Groep A vanaf 19.00 
uur, groep B tot 19.00 uur.
Bingo- en loterijavond speel-
tuin De Veilige Haven in IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kamagurka. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Carol Emerald. Uitverkocht. 
23.00-04.00 uur Superstijl. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Kleine 
zaal: Julian Sas. 21.00 uur. Toe-
gang 13,-. 23.00-04.00 uur Elec-
tric Trash. 
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Electric Café. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 11 april
Museumweekend. Zie www.
museumweekend.nl.
Rommelmarkt in het Polder-
huis, Vestingplein in Velserbroek. 
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Fauna Felisena Vogelbeurs, 
Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 10.00 
tot 14.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Fietsexcursie door recreatiege-
bied Spaarnwoude. Van 10.30 tot 
13.00 uur. 
Start vanaf de Spaarndammer-
dijk bij standbeeld Hansje Brin-
kers in Spaarndam.
Lezing door ds. Katrijne Beze-
mer in De Kapel, Potgieterweg 4 
in Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur.
Paasexpositie Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek, telefoon 023-
5376227. Geopend van 11.00 tot 
18.00 uur.
Open dag bij Aquarium Veren-
ging Velsen, Jan Ligthart, Ek-
sterlaan IJmuiden. Van 11.00 tot 
16.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: Stin-
senplanten als lentebode. 11.00 
tot 12.30 uur. Verzamelen naast 
parkeerplaats Linnaeushof, bin-
nenweg Bennebroek.
Vader & Zoondag/Natuurex-
peditie. 11.00 Uur, bezoekers-
centrum De Zandwaaier in Over-
veen.
Bokbierdag. Meedoen kan tus-
sen 12.00 en 20.00 uur. Start bij 
Café Bartje, Hoofdstraat in Sant-
poort-Noord.
Felison Brass tijdens koffie-
concert in de Laurentiuskerk, Fi-
delishof 30 IJmuiden. Aanvang 
12.00 uur.
ZoMiPo met optreden Het Ma-
rionettentheater in dienstencen-

trum Watervliet, Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord. Aanvang 
14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Latcho Drom’. Aan-
vang 14.30 uur. Om 16.30 uur: 
Foyerconcert met Fullcount. Toe-
gang gratis.
Ursul de Geer vertelt over zijn 
passie voor Sándor Márai in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Jiddisch Trio in Fort Zuid in 
Spaarndam. Vanaf 15.00 uur. Zie 
ook www.fortzuid.nl.
Optreden Ramon in Café Belle-
vue, Wilhelminakade 1 IJmuiden. 
Aanvang 16.00 uur.
Ichthus Open Chess Toerna-
ment op het Icchthus Lyceum 
in Driehuis. Groep A vanaf 19.00 
uur, groep B tot 19.00 uur.

Maandag 12 april

Ledenvergadering Historische 
Kring in Woonzorgcomplex De 
Hofstede in Velserbroek. Aan-
vang 20.00 uur. Ook toegankelijk 
voor niet-leden.

Dinsdag 13 april
 

Inzameling oud papier voor 
Parnassiaschool in Santpoort-
Noord. Container staat op het 
grasveld bij de kerk Dinkgrevel-
aan. Geopend van 16.00 tot 16.30 
uur en 18.30 tot 19.30 uur.
Alzheimercafé ‘Hulp bij admi-
nistratie bij dementie’ in Service-
flat Sans Souci 113, Nansenlaan 
in Castricum. Van 19.30 tot 21.00 
uur.
Lezing over Oud-Egyptisch 
dodenboek in de Vijverwegkerk 
aan de Vijverweg in Bloemen-
daal, 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘A 
tribute to the Beach Boys’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Het Syndicaat speelt 
‘Zwart Dier’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 14 april

Open dag bij De Zandloper, 
Eenhoornstraat 171 IJmuiden. 
Van 09.00 tot 11.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Latcho Drom’. Aan-
vang 14.30 uur.
Inzameling oud papier voor 
Parnassiaschool in Santpoort-
Noord. Container staat op het 
grasveld bij de kerk Dinkgre-
velaan. Geopend van 18.30 tot 
19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: The 
Canadian Tenors. Aanvang 20.15 
uur.

Donderdag 15 april

Voorjaarsworkshop: Er wordt 
een flat gemaakt van potten, ge-
vuld met bolletjes en vogeltjes. 
De workshop begint om 11.00 

Donderdag 8 april

Paasexpositie Museumboer-
derij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek, tele-
foon 023-5376227. Geopend van 
11.00 tot 18.00 uur.
Informatieavond over autis-
tiforne stoornissen bij Tomatis 
IJmuiden, aanvang 19.00 uur. 
Zie ook www.tomatis-ijmuiden.
nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Theaterporduc-
tieshuis Zeelandia speelt ‘Ma-
thilde’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie & Co. 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Studenten gratis. Café: We-
cookwithfire (EP-presentatie). 
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 9 april

‘Whisky op Zee’ minicruise ge-
organiseerd dor Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck en DFDS Se-
aways. Zie ook www.zeewijck.
nl.
Paasexpositie Museumboer-
derij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek, tele-
foon 023-5376227. Geopend van 
11.00 tot 18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Bekendmaking 
beste sporters van 2009. Aan-
vang 20.00 uur.
Aria’s en Liederen door SO-
Duo in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Candy Dulfer & Band en 
Hans Dulfer & Band. Uitver-
kocht. 23.00-04.00 uur Latin Lo-
vers. Toegang 14,-/16,- vanaf 18 
jaar. Kleine zaal: Fink en Ben Ho-
ward. Uitverkocht. 23.00-04.00 
uur 00’s Best. Toegang 8,- van-
af 18 jaar. Café: Popkwis. 21.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 10 april

Museumweekend. Zie www.
museumweekend.nl.
Fancy Fair op de Boekanier, 
Willemsbeekweg 80 IJmuiden. 
Van 10.00 tot 15.00 uur.
Paasexpositie Museumboer-
derij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek, tele-
foon 023-5376227. Geopend van 

uur.
IVN Zuid-Kennemerland: Nar-
tuurwandeling Schapenduinen 
en Caprera.
Vertrek 18.30 uur Brederodelaan 
145 Bloemendaal. Verzamelen 
buiten het hek.
Stadsschouwburg Velsen: Sa-
ra Kroos met ‘boheems’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kees & Eddie in ‘Mon 
Bouillon’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
The Vortex. 20.30 uur. Toegang 
10,-. 24.00-04.00 uur LOS!. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Voor stu-
denten gratis.
Café: Playground comedy pre-
senteert  Live Café Varié. 21.00 
uur. Toegang gratis.

Wat is
er te 
doen

IJmuiden - De politie maakt 
proces-verbaal op tegen een 36-
jarige vrouw uit IJmuiden voor 
het doen van een valse aangifte. 
De vrouw had op 3 maart aan-
gifte gedaan van het feit dat ze 
in de Lange Nieuwstraat tegen 
de grond was gewerkt, was ge-
schopt en was beroofd van haar 
I-Phone. De politie heeft een on-
derzoek ingesteld en een ge-
tuigenoproep gedaan. Er kwa-
men ondanks de uitgebreide 
omschrijving van de verdachten 
geen getuigen. Duidelijk werd 
dat de beroving niet heeft plaats-
gevonden en dat haar aangifte 
vals was.

Vrouw doet 
valse aangifte

‘Mathilde’ in WT
IJmuiden - Theaterproductie-
huis Zeelandia presenteert een 
nieuwe muziektheaterproduc-
tie over de uit Zeeuws-Vlaan-
deren afkomstige Mathilde Wil-
link, icoon van de Nederland-
se jetset in de jaren ‘70. In ‘Ma-
thilde of: Hoe een Zeeuws meis-
je een Levend Kunstwerk werd’, 
vertelt Louis van Beek het tra-
gische verhaal van een in we-
zen eenzaam Zeeuws meisje 
dat alleen bestond bij de gratie 
van anderen. Deze extravagan-
te stoeipoes wordt getoond als 
een vrouw die een spiegel nodig 
had om iemand te zijn, maar die 
uiteindelijk aan haar eigen cre-
atie ten onder ging. Paula Ban-
gels regisseert Louis van Beek 
die speelt en zingt, begeleid door 
David Cantens. Zie ook www.

theaterzeelandia.nl. De voorstel-
ling wordt gehouden op donder-
dag 8 april om 20.30 uur.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘mathilde’ op 8 april 2010 

om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Velsen-Noord - Het Zondag-
MiddagPodium in Velsen brengt 
u zondag 11 april Het Mario-
nettentheater in dienstencen-
trum Watervliet, Doelmanstraat 
34. Dit theater werd in 1923 op-
gericht door Bert Brugman en is 
het oudste marionettentheater 
van ons land. Het staat nu on-
der leiding van dochter Maris-
ka Brugman. In Amsterdam heeft 
zij een klein zaaltje, waarin iede-
re weekend sprookjes en opera’s 

worden gespeeld. Voor de be-
kende Weense operette ‘Die Fle-
dermaus’ werden de poppen ge-
restaureerd en de decors aange-
past. De humoristisch gesproken 
teksten zijn in het Nederlands, 
waardoor het verhaal makkelijk 
te volgen is. Kaarten bedragen 
4 euro en zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-lo-
caties en aan de zaal. De voor-
stelling begint om 14.00 uur, van-
af 13.30 uur is de zaal open.

Zondag Middag Podium

Oorlog anders bezien 
IJmuiden - Op de dag af 70 jaar 
na de Duitse inval in ons land 
verzorgt de heer Ad van Liempt, 
auteur van de serie ‘De Bezet-
ting’ op 10 mei een lezing met als 
titel ‘De oorlog anders bezien’. 
Hij zal onder meer ingaan op: de 
houding van de Nederlanders te-
genover de Duitse militairen; de 
economie van de oorlog en de 

grote stroom Duitse opdrachten 
voor onze industrie Vanaf 19.00 
uur bent u welkom in de foy-
er van het Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52. De zaal gaat open 
om 19.30 uur, aanvang lezing 
20.00 uur. Na de pauze is er ge-
legenheid voor vragen. De avond 
duurt tot ongeveer 22.30 uur en 
wordt georganiseerd door SOVA.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 10 april

odin’59-Kozakken boys (hoofdklasse b) - 14.30
Kennemerland-monnickendam (2a) - 14.30
Jong hercules-bol (3a) - 14.30
Kadoelen-IJmuiden (3a) - 14.30
De meer-eDo (4D) - 14.30
velsen-rCH (4D) - 14.30
ZSGo/WmS-vvH/velserbroek (5b) - 14.30
Dem-Schoten (5b) - 15.00

Haaglandia-aDo’20 (hoofdklasse a) - 14.00
De Kennemers-roda’23 (1a) - 14.00
Stormvogels-Hellas Sport (2a) - 14.00
vitesse’22-eDo (2a) - 14.00
velsen-SvW’27 (2a) - 14.00
ZtS-vSv (3b) - 14.30
Saenden-onze Gezellen (3b) - 14.00
Fortuna W.-DSS (3b) - 14.00
olympia Haarlem-Schoten (4D) - 14.00
FC velsenoord-rCH (4D) - 14.00
SvIJ-Zwanenburg (4D) - 14.00
DIoS-terrasvogels (5D) - 14.30
vogelenzang-Waterloo (5D) - 14.00
Geuzen/m.-)-beverwijk (5e) - 14.30
De volewijckers-Wijk aan Zee (5e) - 14.00

zondag 11 april

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-. 
Vrijdag 9 april: champignonsoep, 
rode bietjes met gebakken wis 
en karamelvla toe. Woensdag 14 
april: groentesoep, chili con car-
ne, vanillevla toe. Vrijdag 16 april: 
aspergesoep, bloemkool met ol-
lade en chocoladevla met slag-
room toe.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. Darten op maandag (gehe-
le dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internetcursus, nu op woens-
dagmiddag voor senioren. Kos-
ten 15 euro voor drie middagen. 
Er is geen wachtlijst. Opgeven bij 
de beheerder.
Het Wijksteunpunt is geslo-
ten op Vrijdag 30 april, donder-
dag 13 mei (Hemelvaartsdag) en 
beide Pinksterdagen ( 23 en 24 
mei). Maandag 31 mei t/m 6 ju-
ni i.v.m. vernieuwen van het pla-
fond en verlichting.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
11.45 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: Vrijdag 16 april: Kip-
pensoep, aardappelen, groenten, 
braadworst en ijs met slagroom. 
Reserveren dinsdag 12 april tus-
sen 11.00-12.00 uur. Aanvang 
12.30 uur. Kosten 6,-. 
Voorlichting voor senioren over 
OV-Chipkaart op donderdag 22 
april van 10.00 tot 12.00 uur.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich 
weer opgeven.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

nemen.
Vrijwilligers gezocht voor voor-
bereiding, uitserveren en afwas 
open tafel.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Er zijn verschillende activitei-
ten waar men wat versterking in 
kunnen gebruiken, zoals: Koers-
bal op maandagochtend, sjoe-
len op maandagmiddag, klaver-
jassen op woensdagmiddag, les-
klaverjassen op donderdagmid-
dag en open tafel op vrijdag

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Open tafel in het Terras, Roos 
en Beeklaan 2 Santpoort-Noord. 
Elke woensdag vanaf 16.00 uur. 
Kosten 5 euro. Aanmelden op 
maandag morgen bij het Terras 
of via 023-5396962. 
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
Op maandag-, dinsdag- en 
woensdagmiddag houtbewer-
king. Kosten hiervoor 10 euro per 
maand. Inlichtingen bij Herman 
Holt, telefoon 06-31311053. De 
heer Armand van der Ven, tele-
foon 06-13842555, kan alles ver-
tellen over de computercursus, 
(75 euro voor 10 lessen). Creatief 
aan de gang met kaarten maken 
en scrapbooken, Carrie Nupoort, 
telefoon 06-12650716. Verder 
kan er ook nog gedart worden in 
klein competitieverband. Kosten 
7,50 euro per maand.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Grace Darling op 
zondag 11 april 14.30 uur.
Line dance woensdag 14 april 
om 14.30 uur.
Menu v/d Dag: Raapstelen met 
spekjes. Donderdag 15 april om 
12.30 uur.

Line-up 
Beeckestijnpop
zo goed als rond
Velsen - Het kan niet anders of 
de 32ste editie van Beeckestijn-
pop wordt een zinderend feest! 
Headliners zoals Juliette Lewis, 
C-Mon & Kypski, Mad Manoush 
en The Inspector Cluzo zorgen 
daar op zaterdag 12 juni onder 
de bomen van landgoed Beec-
kestijn in Velsen-Zuid wel voor. 
Juliette Lewis (foto) komt spe-
ciaal voor Beeckestijnpop naar 
Nederland. Deze eerlijke, stoere 
rockchick weet iedere keer weer 
vriend en vijand te verrassen. 
Ben je net gewend aan haar rau-
we stem en punky grooves, haalt 
ze met hetzelfde gemak een lie-
ve popsong uit de kast. Het Fran-
se Funk ’n’ roll duo The Inspector 
Cluzo heeft ervaring in het ma-
ken van feestjes. Over de hele 
wereld heeft zij een onuitwisbare 
indruk achtergelaten. Nu is Vel-
sen aan de beurt. Maar voor wie 
niet zo lang kan wachten op de 
heart and soul rock van de heren 
van The Inspector Cluzo: 6 april 
staat het dynamische duo in de 
kleine zaal van Paradiso te Am-
sterdam. De Oxy-tent is ook een 
bezoekje meer dan waard. Lo-
kale topbands als We are FM!, 
Chef’Special en Egghead zijn ge-
boekt en zullen ongetwijfeld zor-
gen voor een diversiteit aan stij-
len en invloeden. Voor wie dat 
niet genoeg vindt, kan dan ook 
nog genieten van het jonge ta-
lent dat het Irrational Library bij 
elkaar brengt op het Kabouter-
podium. Spoon Lifts Moon, Pala-
lalka en E.T. Explore Me is slechts 
een deel van de gecontracteerde 
bands. Zie ook www.beeckes-
tijnpop.nl.

School’s cool Velsen 
zoekt mentoren
Velsen – Het project School’s 
cool zoekt nog enkele mento-
ren voor het nieuwe schooljaar.  
Zij krijgen in de periode april-ju-
ni vier trainingsavonden aange-
boden, waarmee zij goed voor-
bereid dit waardevolle vrijwilli-
gerswerk kunnen doen. Het pre-
ventieproject School’s Cool biedt 
mentorbegeleiding aan kinde-
ren, die door persoonlijke om-
standigheden extra risico lopen 
op schooluitval. Denk bijvoor-
beeld aan leerlingen uit gezin-
nen die onvoldoende zijn geïn-
tegreerd in de Velsense samen-
leving. Met steun van de mentor 
leert de leerling het hoofd koel 
te houden onder de veranderde 
omstandigheden.  Hij of zij leert 
zijn tijd in te delen, bij te blijven 
met alle vakken en op tijd vragen 
te stellen. De begeleiding start 
aan het einde van groep 8 en 
loopt in de regel af als de leerling 
in de tweede klas van het voort-
gezet onderwijs zit en zijn draai 
gevonden heeft.
Vorig jaar is School’s cool in Vel-
sen succesvol van start gegaan. 
De eerste lichting mentoren is 
gekoppeld aan brugklassers, die 
hun steun goed kunnen gebrui-
ken.  School’s cool is nu op zoek 
naar nog enkele vrijwilligers voor 
het nieuwe schooljaar. Zodat al-

le aangemelde leerlingen, die op 
het punt staan de overstap te 
maken naar het middelbaar on-
derwijs, nog voor de zomer kun-
nen worden gekoppeld aan een 
mentor. Als vrijwilliger gaat u in 
de regel eens per week op huis-
bezoek en ziet u erop toe dat het 
kind voldoende tijd aan zijn huis-
werk besteedt. U bespreekt de 
schoolkwesties van uw pupil zo-
wel met de ouder(s) als met de 
klassenleraar op school en ver-
gezelt de ouders desgewenst 
naar ouderavonden. Uitgebrei-
de kennis van het onderwijs en 
ervaring zijn niet nodig voor dit 
dankbare vrijwilligerswerk., Affi-
niteit met de leeftijdsgroep, inle-
vingsvermogen en een beetje le-
venservaring zijn voldoende.
Onder de huidige groep bevin-
den zich ook vrijwillig mentoren, 
die van hun werkgever voor de 
begeleiding project één uur per 
week vrijaf krijgen. Dit is een 
mooie vorm van lokaal en maat-
schappelijk betrokken onderne-
men, die School’s cool ook graag 
bij andere Velsense werkgevers 
wil introduceren. De eerste van 
de vier trainingsavonden is op 
maandag 26 april. Voor meer in-
formatie zie www.schoolscoolvel-
sen.nl of bel 023-5392664 (Study 
Consultancy Velserbroek).

Derde Ichthus 
Open Chess 
Toernament
Driehuis - Komend weekein-
de wordt voor de derde keer het 
Ichthus Open Chess Toernament 
gespeeld op het Ichthus Lyce-
um in Driehuis. Voor het eerst 
wordt er gespeeld in twee groe-
pen: groep A vanaf 19.00 uur en 
groep B tot 19.00 uur. Zaterdag 
kan men een Chinese maaltijd 
reserveren. Er zijn behoorlijke 
geldprijzen te verdienen. Voor de 
beste jeugdspeler ligt er een en-
velop met 100 euro klaar.

Haarlem - De politie heeft vorige 
week vrijdag op het Prinsen Bol-
werk rond 22.00 uur een 19-ja-
rige Haarlemmer aangehouden. 
De jongen pakte van een ande-
re jongen een kratje bier af en 
probeerde hem daarbij te slaan. 

De klappen misten hun doel, 
maar het slachtoffer, jongen van 
19 jaar oud, werd getrapt in zijn 
buik. Agenten hielden de ver-
dachte op het Prinsen Bolwerk 
aan en gaven hem op het politie-
bureau een proces-verbaal.

Dief aangehouden
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Duinpan wordt verrast 
met tafelvoetbalspel
IJmuiden – Vorige week woens-
dag werden de bewoners van 
woonvoorziening de Duinpan 
in IJmuiden blij verrast door de 
technische dienst van brand-
weer Velsen.  
Het Brandweerpersoneel Lo-
dewijk Hendrickx, Henk Post 
en Chris Veenstra kwamen met 
twee brandweerauto’s aanrij-
den, een grote ladderwagen en 
een brandweerbusje. De bewo-
ners stonden al nerveus buiten 
te wachten. Toen het brandweer-
personeel de achterklep van het 
brandweerbusje hadden ge-
opend, stond er een gloednieu-
we voetbaltafel. Deze werd aan-
geboden door de brandweer Vel-

sen en mede mogelijk gemaakt 
door de firma Algebra uit Vlaar-
dingen. 
Er werd luid gejuicht en geklapt 
want de voetbaltafel was voor 
de bewoners van de Duinpan! 
Op het moment dat de voetbal-
tafel binnen op zijn plek stond, 
was de tafel al volop in gebruik 
door de bewoners. Ook de be-
geleiding en leidinggevende wa-
ren zo enthousiast dat ze aan de 
voetbaltafel stonden. Ook moch-
ten de bewoners nog even op 
de foto met de brandweerauto, 
wat natuurlijk heel gaaf is. On-
der het genot van een kopje kof-
fie en een plakje cake, werd het 
een hele gezellige middag.

IJmuiden - Zaterdag 10 april 
wordt in speeltuin De Veili-
ge Haven een bingo- en loterij-
avond georganiseerd. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Er zijn weer leuke prijzen te win-
nen. Wie woonachtig is in IJmui-
den en geen vervoer heeft kan 
contact opnemen met telefoon-
nummer 0255-527010 of 0255-
518077, dan wordt men gehaald, 
en na afloop weer thuis ge-
bracht. de opbrengst is voor de 
speeltuin om weer leuke speel-
toestellen te kopen voor de jeug-
dige bezoekers. 

Bingo- en
loterijavond

IJmuiden - Iedere zondag tus-
sen 16 en 18 uur is er een nieuw 
themaprogramma te beluisteren 
op Seaport FM. In Muziek Uit 
Zee wordt de geschiedenis van 
de zeezenders belicht uit de pe-
riode 1958 tot en met 1990. Ook 
komen de diverse radio-eve-
nementen, die destijds tussen 
de pieren van IJmuiden hebben 
plaastgevonden, aan bod. In de 
aflevering van 11 april staat Ra-
dio London centraal. Het station 
zond uit vanaf de vroegere mij-
nenveger Galaxy, 3,5 mijl uit de 
kust ten noorden van de Engelse 
Theems-monding. 

Muziek Uit Zee
op Seaport FM

Fancy fair de Boekanier
IJmuiden - Op zaterdag 10 april 
organiseert De Boekanier weer 
als vanouds een fancy fair. Het 
feest wordt gehouden in het 
schoolgebouw en op het terrein 
aan de Willemsbeekweg 80 van 
10.00 tot 15.00 uur. 
Deze feestdag wordt in oud-Hol-
landse stijl gevierd. Er zijn diver-
se ouderwetse spelletjes voor de 
kinderen, een heuse kermisat-
tractie voor de kleintjes en een 
mega stormbaan voor de grote-
re kinderen. Het Rad van Fortuin 
zal op volle toeren draaien want 
er zijn weer mooie prijzen te ver-
loten dit jaar, met als hoofdprijs 
een volle boodschappenkar!
Er zijn verschillende eetkramen 

waar u kunt genieten van een 
haring, een portie poffertjes of 
een andere Hollandse snack.
En natuurlijk ontbreekt de rom-
melmarkt ook dit jaar niet. Om 
het feest compleet te maken is 
er een optreden van Rick Hartog, 
een jong zangtalent van het Ne-
derlandstalige lied.
Kortom, het wordt weer een ge-
weldig feest voor jong en oud 
waar iedereen van harte wel-
kom is. 
Spullen voor de rommelmarkt 
kunt u vrijdag 9 april om 15.30 
uur brengen naar de Boekanier, 
Willemsbeekweg 80. (geen kle-
ding, schoenen, meubilair en an-
dere grote spullen).

Excursie Zee van Staal
Regio - Op zaterdag 17 april om 
is een excursie naar de beelden-
tuin Zee van Staal in Wijk aan 
Zee. 
Om 14.00 uur is het verzamelen 
in hotel Sonnevanck in Wijk aan 
Zee,  Rijckert Aertsz-weg 2, tele-
foon 0251-375300, zie www.ho-
tel-sonnevanck.nl.
Een wandeling door het duin is 
onderdeel van de excursie. In 
hotel Sonnevanck is de inleiding 
door drs Bert Kisjes, theoloog, en 
tegenwoordig ambassadeur van 
The Cultural Village, zie www.
cultural-village.com. 
Ooit stond Wijk aan Zee op het 
punt om te verdwijnen onder een 

zee van staalindustrie. Maar er 
kwam een tegenbeweging op 
gang, waardoor de loop van de 
geschiedenis ter plekke veran-
derde ten gunste van mens en 
milieu. 
Het concept van The Cultural Vil-
lage draait om het besef dat de 
wereld dorpsgewijze wordt be-
woond en dat het de taak van 
oudere mensen is om traditie 
over te leveren, het traditiepro-
ces in stand te houden. 
Kosten van deelname 5 euro,  in-
clusief het eerste kopje koffie of 
thee. Contactpersoon en aan-
melding: A. Tijssen-Wilbrink,  
023-5491282.

Geslaagde traditie voor 
schakers en dammers
IJmuiden - Hoewel de dammers 
van DCIJ en de schakers van 
Kijk Uit iedere vrijdag in dezelfde 
speelzaal hun competitie spelen, 
is het onderlinge contact mini-
maal. Schakers dammen niet en 
voor de dammers geldt hetzelfde. 
Maar eenmaal per jaar verandert 
dat drastisch. Dan wordt er tra-
ditioneel gezamenlijk gestreden 
om paaseieren. Twee dammers 
en twee schaker vormen dan 
een team dat gezamenlijk gaat 
strijden om de fraaie prijzen, die 
bestaan uit chocolade-eieren en 
flessen wijn. Het is voornamelijk 
een prestigestrijd die losbarst 
tussen de schakers en dammers 
onderling. 
Om exact 20.30 uur gaf Jesse Bos 
het startsein en brandde de strijd 
los. Elke deelnemer had vijf mi-
nuten per partij ter beschikking. 
Voor velen voldoende tijd om de 
strijd te beslissen en voor enke-
len was het gebrek aan tijd een 
voortdurend terugkerend euvel 
wat veel punten kostte. Toernooi-
leider André Kunst deelde acht 
teams in. Ze waren enigszins in-
gedeeld naar gelijke kracht. Al 
snel werd duidelijk dat het kwar-
tet dat bestond uit: Casper Re-
meijer, Colleen Otten, Jurrien Fi-
scher en Sjef Rozier de strijd aan 

moest gaan tegen het team dat 
gevormd werd door: Cees Pippel, 
Sebastiaan van Westerop, Cees 
va der Steen, Peter Groeneweg 
en Vince van der Wiele. Tot de 
laatste ronde bleef het uitermate 
spannend. Het was ten slotte het 
eerstgenoemde team dat aan het 
langste eind trok. 
Hoewel de wedstrijd in de eerste 
plaats een teamgebeuren was, 
waren er voor een aantal spelers, 
die er boven uitstaken, individu-
ele prijzen beschikbaar.
Liefst drie schakers t.w. Sebasti-
aan van Westerop, André Kunst 
en Sinclair Koelemij deelden de 
eerste plaats bij de schakers en 
kwamen tot een score van 93 
procent. Koop de Vries werd bij 
de dammers eerste met 86 pro-
cent met als goede tweede Jesse 
Bos met 79 procent. Maar meer 
dan de prijzen, een ieder ging 
met eieren naar huis, was het de 
gezelligheid die de boventoon 
voerde. Het spelpijl was soms 
verbijsterend goed gezien de be-
schikbare tijd. Maar evenzeer 
werden er fouten gemaakt en 
zelfs geblunderd. Het mocht de 
pret niet drukken. Over één ding 
waren de deelnemers het eens; 
de traditie moet tot in lengte van 
jaren worden voortgezet.

Full Count in speelt
in het Witte Theater
IJmuiden - Na enkele maanden 
collectief zwangerschapsver-
lof zoekt Full Count de komen-
de tijd weer veelvuldig het podi-
um op. Komende zondag 11 april 
wordt het spits afgebeten in het 
Witte Theater in IJmuiden. Met 
een aantal nieuwe nummers, 
een paar nieuwe muzikanten en 
nieuwe energie speelt de om-
vangrijke coverband vanaf 16.30 
uur in de foyer haar aanstekelij-
ke soul-, funk- en rockrepertoire. 
Toegang gratis.
Zangeres Natascha is nog aan 
het bijkomen van de beval-
ling van haar prachtige dochter. 
Daarom wordt zij zondag vervan-
gen door Carolien Wullems. De-
ze Santpoortse zangeres zal de 
komende maanden bij de band 

blijven, totdat Natascha weer fit 
genoeg is om alle sets voor haar 
rekening te kunnen nemen.
De voor Full Count kenmerken-
de blazerssectie is uitgebreid 
met Jolanda Zwanenburg op te-
norsax en Marja Berger op alt-
sax. Het repertoire is uitgebreid 
met zowel klassiekers als meer 
modern werk. Voor Full Count is 
het optreden van zondagmiddag 
in het Witte Theater de start van 
een hele reeks in de komende 
maanden. Zo speelt de band tij-
dens Koninginnedag in de feest-
tent in Santpoort-Noord, op Be-
vrijdingsdag, tijdens het festival 
op Plein 1945 en tijdens de Sa-
menloop voor Hoop op 29 mei bij 
Suomi in Santpoort-Noord. Zie 
ook www.fullcount.nl.

IJmuiden - Zaterdag 17 april 
worden in de centrale biblio-
theek in IJmuiden verschillende 
activiteiten gehouden. Van 11.00 
tot 15.00 uur kan men maximaal 
drie dingen laten taxeren bij Tus-
sen Kunst en Rommel. Taxa-
teur Aanhane uit Heemstede zal 
de kunstvoorwerpen op waarde 
schatten en kan mogelijk vra-
gen over de herkomst beant-
woorden. Met bijzondere mun-
ten, postzegels, penningen, ou-
de bankbiljetten en/of ansicht-
kaarten kan men terecht bij 
MPO uit IJsselstein. Scherven of 
andere bodemvondsten uit de 
gemeente Velsen kan men la-
ten zien aan de Archeologische 
Werkgroep Velsen, zij zullen gra-
tis een klein onderzoekje naar 
het voorwerp doen. Tijdens deze 
dag verkoopt Bibliotheek Velsen 
afgeschreven boeken waaron-
der een aantal mooie exempla-
ren zoals ‘ Langs de Amsterdam-
se grachten’ of een boek over de 
Kilimanjaro. Al deze boeken zijn 
voor een mooie prijs te verkrij-
gen. Voor kinderen!is een leu-
ke knutselactiviteit: maak je ei-
gen kunsttas. Hier kan je de hele 
dag bij aanschuiven. Verder is er 
de mogelijkheid om mee te doen 
aan een workshop ‘boekbinden’. 
De workshop duurt 1,5 uur en zal 
twee keer gehouden worden, om 
11.30 en om 13.30 uur. Kijk ook 
op www.bibliotheekvelsen.nl.

Tussen Kunst 
en Rommel
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Scootmobieldag met 
vraag en antwoord
Velserbroek - De Scootmobiel-
dag, woensdag 31 maart in het 
Polderhuis, leverde zowel vra-
gen als antwoorden op aan en 
van een aantal gebruikers van 
scootmobiels en rolstoelen. De 
informatiemiddag was georga-
niseerd door Gehandicapten Be-
raad Velsen (GBV), de ANBO en 
VCP, Programma Versterking Cli-
entenpositie.
Dankzij het GBV wordt in Velsen 
een aantal zaken al beter gere-
geld dan in een heleboel ande-
re gemeenten. Toch kan het al-
tijd beter. Bijvoorbeeld voor wat 
betreft de kwaliteit en het on-
derhoud van scootmobiels en 
rolstoelen. Er zijn veel klachten 
over bijvoorbeeld de verlichting 
van scootmobiels. Goed zien en 
gezien worden kan veel beter. Er 
zouden standaardeisen moeten 
worden gesteld op het gebied 
van verlichting.
Uit onderzoek kwam naar vo-
ren dat een op de tien afgelever-
de voertuigen niet goed is afge-
steld op de gebruiker. Een stan-
daard nacontrole na drie maan-
den zou geen gek idee zijn, al 
gaat het maar om de losgetrilde 
schroefjes weer vast te draaien. 
Het GBV pleit voor een klantte-
vredenheids- en kwaliteitsonder-

zoek onder gebruikers van deze 
voertuigen, want er is veel voor 
verbetering vatbaar. Het VCP 
raadt aan een programma van 
eisen met een ergotherapeut op 
te stellen voor aanschaf van een 
rolstoel of scootmobiel. Iedereen 
heeft daar recht op. Op die ma-
nier moet je het voertuig kun-
nen kiezen dat bij je past, waar-
bij de gemeente dan niet de keu-
ze moet beperken tot enkele mo-
dellen. Voor sommige gebruikers 
is een eigen budget voor de aan-
schaf van hulpmiddelen ideaal. 
Wat veiligheid op de weg betreft 
is ook rijvaardigheid en verkeers-
kennis een aanrader. Het GBV 
pleit voor een cursus. ,,Sommige 
oudere gebruikers worden zon-
der instructie met hun scootmo-
biel de weg opgestuurd. Onge-
vallen zijn dan het resultaat, daar 
zit niemand op te wachten,’’ al-
dus Wim Polman, de voorzitter 
van GBV.  Tijdens de informatie-
middag werden ook vragen aan 
gebruikers gesteld, over veilig-
heid, toegankelijkheid en wen-
sen. Daar kwam een scala van 
antwoorden op, van betere, glad-
dere, wegen voor pijnloos rijden, 
tot een betere toegankelijkheid 
van terrasjes en evenementen. 
(Karin Dekkers)

Milieudienst IJmond 
doet mee Alpe d’HuZes
Velserbroek - Met de kreet 
‘Steun MIJ Bergop’ gaat een 
team van Milieudienst IJmond 
dit jaar meedoen aan de be-
klimming van de Alpe d’Huez 
op 3 juni. Sinds 6 juni 2006 
bestormen Nederlanders op 
een vaste donderdag in juni 
de berg te fiets, met als doel 
geld bijeen te brengen voor 
kanker.  

Velserbroeker Renee Hulsman 
was de aanzet tot het vormen 
van het team van Milieudienst 
IJmond (MIJ). Vorig jaar deed 
hij met zijn bedrijf E-Office uit 
Houten mee. Hij inspireerde zijn 
broer Nico Hulsman die bij Mi-
lieudienst IJmond werkt. Nico 
kreeg twee collega’s enthousi-
ast: Jeroen Kalf en Hans Bakker, 
daarnaast bestaat het team uit: 
Jacco Tuijn, René Vendrig, Je-
roen de Weerdt, Paul Beeren en 
uiteraard Renee Hulsman.
Renee: ,,Vorig jaar zorgde mijn 
werkgever E-Office voor de spon-
soring. Dit jaar zijn we zelf heel 
actief met het zoeken van spon-
sors en zijn we al veel eerder be-
gonnen met trainen. Hoewel we 
allemaal sportief zijn, zijn we 
niet allemaal fietsers. We trainen 
meestal in kleine groepjes. Op 17 
april is onze eerste gezamenlijke 
uitdaging, deelname aan de Am-
stel Gold Race Tour, de Limburg-
se heuvels op de fiets.’’
Nico: ,,Als overheidsbedrijf mag 
MIJ geen donaties doen, maar 
veel collega’s hebben een vrije 
dag ingeleverd en het geld daar-
van gedoneerd aan ons. Hetzelf-
de geldt voor de voucher voor 
het goede doel die we in ons 
kerstpakket kregen. Ook daar-
van werden er veel voor ons 
goede doel gebruikt. Het streef-
bedrag per team is 30.000 euro, 

we zitten nu al op 15.000 dus dat 
gaat goed. Ook bedrijven waar 
we mee samenwerken, zoals de 
BK Groep, sponsoren ons. En 
heel veel familie, vrienden en be-
kenden. We zijn echt blij met el-
ke euro, want het gaat ons niet 
zozeer om de individuele presta-
tie, maar om het bijeenbrengen 
van geld voor het goede doel. We 
kennen allemaal mensen die te 
maken kregen met kanker. Daar 
willen we iets voor doen.’’
Renee: ,,Ik heb vorig jaar twee 
keer de berg beklommen en heb 
het nog nooit zo zwaar gehad. 
Het mooie van de Alpe d’HuZes 
is de saamhorigheid. Je krijgt 
van alle kanten steun. Daarnaast 
is het behoorlijk emotioneel. Ie-
dereen fietst symbolisch met ie-
mand achterop die berg op. Voor 
Nico en mij is het onze moeder 
die aan kanker overleed. Je deelt 
Alpe d’HuZes met andere kan-
kerpatiënten, die meerijden of 
die je ontmoet in de tent, of van 
wie de naam wordt opgeschre-
ven, omdat ze er niet meer zijn. 
Je hebt bijzondere ontmoetingen 
en hoort verhalen over kracht 
en verdriet. Het thema van Alpe 
d’HuZes is ‘Opgeven is geen op-
tie’, wat zowel opgaat voor de be-
klimming als voor het overwin-
nen van de ziekte kanker.’’
Paul Beeren: ,,Het klinkt alle-
maal  heel serieus, maar we heb-
ben als team ook veel lol met el-
kaar. We twitteren en mailen en 
zien erg uit naar 17 april, want 
dan zal blijken of we de heuvels 
van Limburg aankunnen, hoewel 
dat natuurlijk nog geen vergelijk 
is met de Alpe d’Huez.’’
Zie ook www.steunmijbergop.nl 
voor meer informatie. Natuurlijk 
zijn sponsors ook heel welkom. 
Zie ook www.opgevenisgeenop-
tie.nl.

Rijbewijs ingevorderd
IJmuiden - Op de Pettevelt-
laan in IJmuiden zagen sur-
veillerende politieagenten za-
terdag rond 01.00 uur een au-
to met hoge snelheid rijden en 
gaven een stopteken. Toen de 
auto aan de kant stond stapte 
de bestuurster uit en liep direct 

haar woning binnen. De 24-ja-
rige IJmuidense werd in haar 
woning aangehouden en moest 
mee naar het politiebureau, 
waar zij moest blazen. Haar rij-
bewijs werd ingevorderd en er 
werd proces-verbaal tegen haar 
opgemaakt.

Visrestaurant
De Meerplaats
IJmuiden - Vorige week stond 
er in de paginagrote adverten-
tie het bekende IJmuidense vis-
restaurant De Meerplaats geen 
adres en telefoonnummer. Het 
juiste adres is Visrestaurant De 
Meerplaats, Trawlerkade 80 te 
IJmuiden, telefoon 0255-510806.

Open dag op 
De Zandloper
IJmuiden - Katholieke basis-
school De Zandloper organiseert 
op woensdag 14 april haar eer-
ste open dag. Van 9.00 uur tot 
11.00 uur zijn de deuren van de 
basisschool aan de Eenhoorn-
straat 171 in IJmuiden geopend 
voor ouders van leerlingen en 
andere belangstellenden. Ook 
ouders die een school voor hun 
kind zoeken zijn natuurlijk van 
harte welkom. Vanaf 9.00 uur zal 
directeur Martin van der Bijl alle 
bezoekers van de open dag ont-
vangen met koffie en iets lek-
kers. Er zijn rondleidingen door 
de school en omdat het een ge-
wone schooldag is, krijgen de 
bezoekers een uniek kijkje in al-
le klassen. Zie ook www.rkbsde-
zandloper.nl.

Dementerenden 
geholpen met 
administratie
Regio - Op dinsdag 13 april van 
19.30 tot 21.00 uur is er weer een 
Alzheimercafé in Castricum. Het 
onderwerp is ‘Hulp bij admini-
stratie bij dementie’. De deur is 
open vanaf 19.00 uur. Iedereen is 
welkom: mensen met geheugen-
problemen, partners, kinderen, 
vrienden, buren. Wie nog nooit 
eerder is geweest, moet beslist 
komen kennismaken. De bezoe-
kers krijgen informatie van hulp-
verleners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Bij elk 
café worden deze geïnterviewd 
door de vaste gespreksleider. Na 
dit gesprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere li-
teratuur om thuis eens rustig na 
te lezen. Meer weten? Bel 06-
33631872.

Santpoort-Noord - Campanula 
Blue Star is een echt succesnum-
mer onder de klokjesbloemen. 
Deze rijkbloeiende plant voor 
binnen en buiten, met prachti-
ge blauwe sterrenbloemen, die 
zeer langdurig bloeit, is boven-
dien heel eenvoudig te verzor-
gen. Een sterke, blijvende vaste-
plant, heel modern door uiterlijk 
en veelzijdigheid. Kort getypeerd: 
een plant om te hebben. Zie ook 
www.groenrijk.nl. Campanula 
poscharskyana Addenda ® ‘Blue 
Star’ is de officiële naam van de-
ze plant. Deze ziet eruit als een 
moderne haardos met ranken die 
naar alle kanten omhoog en om-
laag uitwaaieren. De plant komt 
oorspronkelijk uit de bergen van 
de Balkan, waar hij groeit in wis-
selende schaduw en goed door-
latende, liefst humusrijke grond. 
In de winter sterft de plant bo-
vengronds af, maar in het voor-

jaar loopt hij weer uit. In de tuin 
zal hij zeker uitdijen. Blue Star is 
een groot succes, dankzij zijn rij-
ke bloei en makkelijke verzor-
ging. Na de bloei de ranken af-
knippen, waarna er nieuwe wor-
den gevormd die opnieuw zullen 
bloeien. Resultaat: uiterst bloei-
grage planten. Tijdens de maan-
denlange bloei zijn de ranken let-
terlijk overdekt met blauwe ster-
renbloemen. Houd bij planten 
die in een pot groeien de potkluit 
matig vochtig. Laat ook planten 
buiten in de volle grond niet ver-
drogen. Bij een plant die te don-
ker staat, kan de bloem verkleu-
ren. Geef potplanten tijdens de 
bloei tweemaal per maand plan-
tenvoeding in het gietwater. Bui-
ten bloeit ‘Blue Star’ wel twee 
maanden lang, binnen ongeveer 
een maand, maar daarna kan hij 
naar buiten en bloeit dan weer 
door.

Campanula Blue Star
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Meubelknaller
opent nieuw filiaal
IJmuiden – Vrijdag is aan het 
Marktplein 40 het nieuwe filiaal 
van De Meubelknaller geopend. 
De begane grond van het hoek-
pand, waar eerst een wooncor-
poratie was gevestigd, biedt heel 
veel ruimte voor de meubels. 
Alles staat overzichtelijk op-
gesteld, zodat de bezoeker al-
les rustig kan bekijken. Aan de 
muren is genoeg plaats voor de 
lampen, spiegels, klokken, schil-
derijen en andere woonacces-
soires. 
De bezoekers, die vrijdag de ope-
ning bijwoonden, waren erg en-
thousiast. ,,Wat mooi en wat een 

ruimte’’, was een veelgehoorde 
reactie. Een jonge vrouw foto-
grafeert met haar telefoon ver-
schillende banken. ,,Mijn vriend 
houdt niet van winkelen, zo kan 
hij van een afstand toch mee-
beslissen over de nieuwe bank’’, 
legt ze uit. Ze nam heel veel fo-
to’s, dit zegt iets over de keuze 
en de kwaliteit van De Meubel-
knaller. 
Iedereen is van harte welkom 
om eens vrijblijvend een kijkje te 
nemen in het nieuwe filiaal. Na-
tuurlijk blijven de mensen ook 
welkom in het pand aan de Rem-
brandtlaan.

Regio - Monique van ‘t Schip 
ontmoet dagelijks de leukste 
mensen. Mensen van allerlei 
rangen en standen, met één be-
langrijke overeenkomst: ze zijn 
op zoek naar een fijne partner 
voor een duurzame relatie. Mo-
nique is namelijk consulente van 
Stichting Date. 
Ze vertelt enthousiast over haar 
werk: ,,Met 41 jaar ervaring zijn 
wij één van de oudste relatie-
bemiddelingsbureaus van ons 
land. Stichting Date is een lan-
delijk opererend relatiebureau, 
maar hier in de regio ben ik de 
vertrouwenspersoon. Als u zich 
wilt inschrijven, nodig ik u uit 
voor een kennismaking. We ken-
nen iedereen in het partnerboek 
persoonlijk. Ik blijf gedurende de 
hele periode uw aanspreekpunt 
bij het aanvragen en bespreken 
van nieuwe contacten. Samen 
met u maak ik uw profiel voor 
het Partnerboek. Dit boek geeft 
inzicht in alle ingeschreven cli-
enten, echter alleen met de voor-
naam en woonplaats van de per-
sonen. Via mij persoonlijk krijgt 
u het telefoonnummer, waarna 
er een afspraak kan worden ge-
maakt. U kunt dus ook zelf ge-
beld worden. Daarnaast kunt u 
op me terug vallen voor begelei-
ding en advies. Een groot voor-
deel van deze methode is dat het 
betrouwbaar en vooral veilig is.’’
Meer weten? Een telefoontje 
kan geen kwaad. Monique van ’t 
Schip, 023-8223350, vertelt u er 
graag in een persoonlijk gesprek 
meer over. Zie ook www.stich-
ting-date.nl.

Succesvol afslanken 
met WLC Haarlem
Regio - Het in groepsverband 
afvallen en daarmee kans maken 
op de geldpot, was een groot 
succes. In Haarlem en omstre-
ken is men afgelopen week al-
weer begonnen met de inschrij-
vingen voor de volgende af-
slankrace.
Het is een fantastische uitdaging 
om op een verantwoorde en ge-
zonde manier gewicht te verlie-
zen. Tijdens twaalf wekelijkse 
bijeenkomsten motiveren en sti-
muleren de deelnemers elkaar 
en heeft elke deelnemer een 
persoonlijke coach. De deelne-
mer die procentueel het meeste 
gewicht is verloren, ontvangt bo-
vendien een beloning in euro’s. 
Ook de nummers 2 en 3, en de 
deelnemer die het meeste vet is 
kwijtgeraakt, wordt beloond.
Iedereen vanaf 18 jaar die wil af-
slanken mag meedoen. Ook be-
palen de deelnemers zelf wel-
ke methode ze gebruiken. Son-
ja Bakker, Herbalife of welk di-
eet dan ook. Zelf bieden de wel-
zijnscoaches een afslankpro-
gramma aan dat al 30 jaar we-
reldwijd een succes is, maar het 
is niet verplicht om dit program-

ma geheel of gedeeltelijk te vol-
gen. Het geld winnen maakt het 
spannend maar vooral een stok 
achter de deur om vol te hou-
den.
Elke week wordt er een thema 
over voeding en gezondheid be-
sproken zodat de deelnemers dit 
kunnen toepassen in hun levens-
stijl en programma. Elke week 
wordt er gemeten en gewogen, 
en met een extra bodyscan wor-
den de veranderingen binnen in 
het lichaam bijgehouden. Een 
persoonlijke coach maakt de 
WLC (Weight Loss Challenge) 
compleet. De coaches komen 
van verschillende achtergron-
den, maar hebben allemaal zelf 
jarenlange ervaring op het ge-
bied van gezond afslanken.
Instromen in de tweede week is 
nog mogelijk maar vol is vol. De 
groepen worden klein gehouden 
voor optimale aandacht voor de 
deelnemers (tussen de 15 à 20 
personen). Inschrijven kost 60 
euro voor twaalf weken, waarvan 
35 euro in de prijzenpot gaat. Zie 
ook www.verliesomtewinnen.nl 
of bel met Simone Lelieveld, te-
lefoon 06-14516533.

Dit jaar uw 
nieuwe partner 
ontmoeten?

Korting op hele collectie
Verbouwing en nieuwe 
inrichting M Lifestyle
Santpoort-Noord - M Lifestyle 
aan Hoofdstraat 208 gaat dit 
voorjaar verbouwen en opnieuw 
inrichten. Dat betekent tien pro-
cent korting op de gehele col-
lectie.
In deze stijlvolle zaak vindt men 
alles op het gebied van wonen  
in landelijke stijl, zowel voor bin-
nen als voor buiten. Bij M Life-
style zijn artikelen van bekende 
merken, zoals Riverdale Home & 
Living, serviezen en accessoires 
van Emma Bridgewater; bedden-
goed van Gant, Er is ook weer 
veel moois in de nieuwe collec-
tie: Bastion borduurt verder op 
het succes van de Tinnen sterren 

en harten windlichten met nieu-
we kleuren. 
Ook voor de aankleding van man 
en vrouw is er veel leuks bij M 
Lifestyle, zoals PH & T tassen en 
portemonnees van leer en die-
renhuiden, die stuk voor stuk 
uniek zijn. Ook zijn er sieraden 
voor hem en haar van Bands of 
Angels en Josh Jewels.
Zowel op het gebied van wonen, 
als lifestyle is er een enorm aan-
bod van aantrekkelijke produc-
ten bij M Lifestyle. Dus ook voor 
een bijzonder cadeau waarmee 
je iemand echt verrast, is M Life-
style een winkel waar je graag 
naar binnen stapt.

Autistiforme stoornissen
IJmuiden - Vanavond (donder-
dag) wordt een informatieavond 
gehouden bij Tomatis IJmuiden. 
Het thema is autistiforme stoor-
nissen, dit heeft een duidelij-
ke link met (niet goed) luiste-
ren. Concentratieproblemen, 
gedragsproblemen, onhandig-
heid, leer-, schrijf- en rekenpro-
blemen, autisme, maar ook ver-
moeidheid, zijn in de beleving 
van Tomatis allemaal klachten 
die vaak verband houden met 
een probleem in de verwerking 
via de oren.
De Tomatis methode is een soort 
‘earobics’- een training van de 
gehoorspiertjes. Het trainen van 
de luistervaardigheden leidt er-
toe dat tal van problemen aan-
zienlijk verminderen of helemaal 
verdwijnen.
Na vier tot vijf maanden behan-
deling zijn de resultaten opti-
maal en vaak blijvend. Een be-
handeling begint altijd met een 
luistertest om te zien of er een 

luisterprobleem is en op welk 
gebied. Aan de hand van die test 
wordt een individueel program-
ma opgesteld. De basisbehan-
deling bestaat uit een blok van 
vijftien dagen twee uren per dag 
luisteren naar muziek, therapeu-
tisch bewerkt door het Elektro-
nisch Oor, op het Tomatis Insti-
tuut. Dan volgt een pauze van 
drie tot vijf weken en weer een 
training van acht dagen. De pau-
zes zijn om het getrainde te inte-
greren. Vaak volgt nog een derde 
blok om te ‘bestendigen’.
De werking van het Elektronisch 
Oor, welke werkt door middel 
van speciale elektronische filter-
schakelingen, is zeer positief op 
het luistervermogen. Dit kan lei-
den tot verbetering van spraak, 
motoriek, energie, leervermogen 
en gedrag.  De Tomatis methode 
geeft een blijvende verandering 
in de voorwaarde voor een goe-
de communicatie. Zie ook www.
tomatis-ijmuiden.nl.

Velsen-Noord - In de Een-
drachtstraat lieten politieagen-
ten zondag omstreeks 02.00 uur 
een jongen blazen omdat hij op-
viel door zijn rijgedrag op zijn 
snorfiets. De 17-jarige Beverwijk-
se jongen had teveel gedronken. 
Hij bleek bovendien geen rijbe-
wijs te hebben. Hij kreeg een rij-
verbod opgelegd en er werd pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Te veel
gedronken
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Eigenwijs gaat de planken op
Laat je betoveren 
door Belle en het Beest
IJmuiden - Met de musical 
‘De betovering van Belle en 
het Beest’ zit het publiek ko-
mende vrijdag en zaterdag-
avond ongetwijfeld als be-
toverd in de Stadsschouw-
burg. De jongeren van Eigen-
wijs hebben tijdens de door-
loop zondag al laten zien wat 
hun inzet en enthousiasme 
teweeg gaat brengen: een 
avond vol spanning, humor 
en ontroering.

Zo’n doorloop is altijd spannend 
voor de jeugdige spelers, want 
het is een  dag vol uitdagingen: 
alles komt bij elkaar en ze spelen 
voor het eerst voor publiek. Zo 
volgen de costumières, grimeur 
en decormensen het spel nauw-
gezet om de laatste aantekenin-
gen voor hun aanpak straks te 
maken. Waar moet straks heel 
snel worden verkleed? Is het be-
ter om dat zetstuk iets te ver-
schuiven? Ook wordt de stap 

gezet van pianobegeleiding naar 
live muziek van de voltallige 
band. Het is voor het artistieke 
team hét moment om de laatste 
puntjes op de i te zetten. Die uit-
dagingen hebben de Eigenwij-
zers zondag goed doorstaan.
De afgelopen twaalf jaar is elke 
keer weer gebleken hoe verras-
send de jonge mensen samen-
werken en zich helemaal geven 
met een volwassen musical als 
resultaat. De vaste toetsenist van 
de groep, Nico van der Linden: 
,,Ouderwetse gemeenschapszin 
waar je helemaal blij van wordt. 
Ik kijk elk jaar weer uit naar de 
voorstellingen met Eigenwijs”.
In Musicalkids Eigenwijs spelen 
zo’n 50 kinderen uit Velsen mee.  
Jaarlijks hebben zij sprankelen-
de voorstellingen, die veel pu-
bliek trekken.
Kaarten zijn te bestellen aan de 
kassa van Stadsschouwburg 
Velsen, 0255-546146 of via www.
stadsschouwburgvelsen.nl. 

Laatste finalisten
Popprijs bekend
Regio  - Niet zes maar vijf bands 
streden zaterdag in het Witte 
Theater om een plek in de finale 
van de Popprijs. Gangster moest 
helaas, om gezondheidsrede-
nen, afzeggen. De derde voor-
ronde bestond uit een diversi-
teit aan muzikale stijlen. Uitein-
delijk koos de jury voor Donder-
sop en Se7en (foto) als laatste fi-
nalisten.
Een quote van de jury Donder-
sop: ‘Dondersop straalt uit dat 
ze goed weten waar ze mee be-
zig zijn. De teksten zijn origineel 
en divers, de composities zijn dik 
in orde, het genre meer theater-
gericht dan poppodia, maar fijne 
liedjes!’
En over Se7en zei de jury: ‘De 
zangeres heeft een geweldige 
uitstraling. In de rustige stukken 
zijn jullie op je best, trek dat ook 
door naar het hardere werk, het 
is nu teveel los zand.’
De finalisten zijn nu dus com-
pleet. Eerder al plaatsten 

Against All Odds, Mentally Re-
tarded Friend, Whisper en Da-
mage Control zich voor een plek 
in de finale. De bands zijn alle-
maal te beluisteren en te bekij-
ken op ijmondpop.nl.
De finale van de IJmond Pop-
prijs 2010 vindt plaats in het Wit-
te Theater, IJmuiden, op 29 april.   
De bands die het tot de finale ge-
schopt hebben strijden daar voor 
prachtige prijzen: openen op het 
hoofdpodium van Beeckestijn-
pop, optreden op het Young Art 
Festival, optreden op het Oxy po-
dium van Beeckestijnpop, optre-
den op Wijkerpop. optreden in 
de Nozem en de Non en twee 
leer studiotijd en een fotosessie. 
De IJmond Popprijs is mede mo-
gelijk gemaakt door de gemeen-
tes Velsen, Heemskerk en Bever-
wijk, Cafe Camille, de Nozem en 
de Non, het Witte Theater, Beec-
kestijnpop, het Young Art Festi-
val en de Stichting Kunst en Cul-
tuur Beverwijk.

Volleybalteams op 
koers naar promotie
IJmuiden - Na een spectaculai-
re overwinning op de nummer 2 
VCC uit Wormer is het nog steeds 
mogelijk voor het eerste dames-
team van de enige echte volley-
balclub uit de IJmond, Smashing 
Velsen, om kampioen te worden 
in de tweede klasse. Er zijn nog 
twee wedstrijden te gaan, een 
tegen de ploeg die op de voor-
laatste plaats staat en als klap-
per op 16 april in de Zeewijkhal 
de wedstrijd tegen de nummer 1 
van de ranglijst, Zaanstad. Mocht 
er een 4-0 overwinning volgen 
voor Smashing Velsen dan volgt 
er nog een beslissingswedstrijd 
voor de eerste plek. Bij een 3-1 
overwinning is er in ieder geval 
een promotiewedstrijd voor een 
plek in de eerste klasse. 
Het vierde is al zeker van een 
tweede plek en deze dames heb-
ben in mei een promotiewedstrijd 
voor een plek in de tweede klas-
se. Dat zou misschien betekenen 

dat er drie teams tweede klas-
se of hoger spelen. Dat zou een 
mooie opsteker voor de groeien-
de volleybalclub zijn want in de 
breedte is Smashing Velsen een 
grote club. Zeker voor de jeugd, 
minstens de helft is jonger dan 
18 jaar van club, is het van be-
lang dat de teams hoog spelen 
want al dat talent zal zeker hoog 
willen spelen straks. Zo zal het 
kampioensteam meisjes A (16-
18 jaar) zeker hoog gaan star-
ten in de seniorencompetitie vol-
gend jaar. Ook de jongste spe-
len goed mee. Volgende week is 
er weer een toernooi in Nieuw 
Vennep waar maar liefst 65 kids 
van de club gaan volleyballen. In 
mei is er voor de geïnteresseer-
de kinderen nog een mogelijk-
heid om via de Jeugdsportpas 
volleybal te spelen, zeker voor de 
teamspirit en de coördinatie een 
must voor uw kind! Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Easter Cup Stormvogels 
weer groot succes
IJmuiden - Het Easter Cup toer-
nooi dat ook dit jaar door Ex-
persport bij IJVV Stormvogels is 
georganiseerd, is weer een groot 
succes geworden. De weersom-
standigheden waren niet hoop-
gevend maar op een paar klei-
ne buitjes na, bleef het weer re-
delijk.
Waar bij RKVV Velsen op de 
tweede toernooidag alle wed-
strijden moesten worden afge-
last, konden op sportpark Zee-
wijk alle wedstrijden doorgang 
vinden. Zowel de twee kunst-
grasvelden als de twee grasvel-
den lagen er prima bij na een 
nacht met veel regen.
Na een gedegen voorbereiding 
stonden veel vrijwilligers op de 
zaterdagmorgen al vroeg gereed 
om er voluit tegenaan te gaan.
De kantinebezetting was goed 
voorbereid op de te verwachten 
gasten en hun supporters. Vooral 
de Engelse en Schotse deelne-
mers wisten  de keuken goed te 
vinden en zorgden er mede voor 

dat de kantine goed draaide.
Ook de nieuwe geluidsinstallatie 
heeft wederom zijn waarde be-
wezen. Dankzij de installatie, die 
alle velden bereikt, konden alle 
wedstrijden op tijd beginnen en 
werd er ook op tijd afgefloten. De 
informatievoorziening was daar-
door optimaal. De accommo-
datie lag er prima bij en ook de 
kunstgrasvelden voldeden pri-
ma aan de verwachtingen. Door 
al deze positieve zaken is sport-
park Zeewijk, de thuishaven van 
Stormvogels, een zeer gewil-
de locatie voor dit soort evene-
menten. De leiding van Expers-
port was ook dit jaar weer zeer 
goed te spreken over het verloop 
van het toernooi en heeft voor de 
editie van 2011 alweer een ver-
zoek ingediend om van dit com-
plex gebruik te mogen maken. 
Dankzij de zeer sportieve instel-
ling van de spelers en de inzet 
van de vele vrijwilligers kan men 
terugkijken op een prima verlo-
pen toernooi.

Kans op
promotie voor 
Stormvogels
IJmuiden - De inhaalwedstrij-
den in het paasweekeinde zijn 
voor Stormvogels teleurstellend 
verlopen. Zaterdag was het Kol-
ping Boys dat de lijstaanvoerder 
op een zeer moeilijk bespeelbaar 
veld een halt toe riep door in de 
28ste minuut uit een vrije trap 
doelman Jan Ziere te passeren. 
De mannen uit Oudorp namen 
direct het initiatief. In de 25ste 
minuut kwamen de Vogels even 
terug in hun vertrouwde spel en 
zag Rick Kluijskens zijn schot net 
over de lat gaan. Na de thee leek 
het er even op dat de Vogels hun 
vorm hadden terug gevonden 
maar het was slechts van kor-
te duur. Mike Dam soleerde wel 
langs enkele tegenspelers maar 
verzuimde de bal over te spe-
len en strandde voor de doellijn 
op een tegenspeler waardoor de 
kans van scoren te niet werd ge-
daan. In de 18de minuut van de 
tweede helft schoot Rick Kluijs-
kens tegen de lat. Er werden aan 
beide kanten enkele wissels toe-
gepast. Een harde snoei van Tim 
Binkhorst verdween over de leg-
ger, maar ook ontstonden er ha-
chelijke situaties voor het doel 
van Stormvogels. Het einde 
kwam met het ene gescoorde 
doelpunt van de voet van Rens 
Langedijk waarmee de mannen 
van Robin Ernest een verdiende 
overwinning boekten. 
In de uitwedstrijd tegen SVW‘27 
op Tweede Paasdag leek Storm-
vogels de teleurstellende ne-
derlaag tegen Kolping Boys te 
boven te zijn. Door ziekte van 
Mike Dam stonden Lars de 
Kort en Ron Nolles in de voor-
ste lijn en posteerde Rick Kluys-
kens het centrum met nummer 
10 en Marc Tol was weer toe-
gevoegd in de laatste lijn. Scho-
ten van Tim Groenewoud, Rick 
Kluijskens, Mischa Plug en Lars 
de Kort misten hun doel en Tom 
Stellingwerf zag zijn inzet op de 
lat belanden. Stormvogels open-
de in de 33ste minuut de score 
met een doelpunt van Lars de 
Kort op aangeven van Tim Groe-
newoud. In de15de minuut van 
de tweede speelhelft scoorde 
Tim Groenewoud uit een aange-
speelde bal van Lars de Kort  en 
leek de wedstrijd gespeeld. Tot-
dat Tim Binkhorst ongelukkig 
balverlies leed waarvan de mak-
kelijk scorende Jan de Bruin gre-
tig gebruik maakte en Jan Zie-
re het nakijken gaf. Dat diezelfde 
Jan de Bruin daarna de veel flui-
tende arbiter Sanou in het ootje 
nam en een strafschop afdwong 
behoort tegenwoordig helaas bij 
het voetbal. Onhoudbaar schoot 
de goalgetter de bal achter Jan 
Ziere. Zondag ontvangt Storm-
vogels om 14.00 uur Hellas 
Sport. Bij een overwinning be-
hoort de promotie naar de Eerste 
Klasse tot de mogelijkheden om-
dat de eerste drie geplaatsten op 
de ranglijst daarvoor in aanmer-
king komen.
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Uitvaartverzorging IJmond

“	Het klinkt
misschien raar,
maar ik hou
van mijn vak.”

Dick Meijer, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

IJmuiden - In buurthuis De 
Brulboei kan men dinsdag 13 
april genieten van de film ‘For 
the boys’. Een film die vooral 
vrouwen zal aanspreken. Bette 
Midler spettert van het scherm 
als Dixie Leonard, een zangeres 
voor de Amerikaanse troepen 
die met haar sidderende aanwe-
zigheid op het podium zowel sol-
daten als burgers in haar greep 
houdt. Dit samen met James 
Caan als zanger/danser Eddie 
Sparks. 50 jaar muziek en her-
inneringen met een lach en een 
traan. De film begint om 20.00 
uur en vanaf 19.00 uur is de zaal 
al open. De entrée bedraagt 2 
euro. Meer informatie: telefoon 
0255-510652.

Filmavond bij 
de Brulboei

IJmuiden - Zondag 11 april or-
ganiseert vogelvereniging Fau-
na Felisena een vogelbeurs van 
10.00 tot 14.00 uur in het ver-
enigingsgebouw aan de Ekster-
laan 8. Op deze beurs kan men 
terecht voor een vogel, kooitje, 
voer en advies over de verzor-
ging van een vogel. Voor meer 
informatie: J. Verdikt, telefoon 
06-13216831 of T. Broekhuizen, 
telefoon 06-46432659. Gaarne 
parkeren aan de achterzijde van 
het gebouw.

Fauna Felisena 
Vogelbeurs

Velsen-Zuid – Zaterdag waren 
er vijftien leden van Full Speed 
afdeling klootschieten opgeko-
men om het jaarlijkse eiertoer-
nooi mee te maken. Dit toernooi 
loopt over een apart parcours, 
de Harmroute genaamd. De start 
en de finish zijn bij Snowpla-
net. Harm Jongman en Dries Po-
ver hebben deze route ooit uit-
gezet, Dries stelde toen voor om 
het de Harmroute te noemen. Na 
afloop kreeg ieder een doos ei-
eren en een chocolade paas-
haas in grootte afhankelijk van 
de plaatsing. Team 2 met Lina, 
Dirk, Bianca en Harm werd eer-
ste met 89 schoten en 55 meter. 
Team 1 met Jan Sch., Ton, Wil-
lem en Bertus werd tweede met 
90 schoten en 45 meter. Team 
3 met Sonja, Lia, Astrid en Nico 
werd derde met 100 schoten en 
30 meter. Team 4 met Elly, Ingrid 
en Bertie werd vierde met 114 
schoten en 40 meter. Zaterdag 
10 april staat de beeldenroute op 
de agenda. Na afloop wordt de 
jaarvergadering gehouden. Zon-
dag 11 april is er het open voor-
jaars klootschiettoernooi voor ie-
dereen die mee wil gooien, op de 
koeienroute. Er wordt voor een 
hapje gezorgd, de drankjes zijn 
voor eigen rekening. Er is ook 
een drankje onderweg via con-
sumptiebonnen en er is een lote-
rij met mooie prijzen om de kos-
ten wat te drukken. Voor info bel 
Nico Prins via 0255-518648 of 
Dirk Sieraad via 0255-515602.

Klootschieten
Bluestrain to Thalia
IJmuiden - Zaterdag 15 mei 
is de veetiende editie van de 
‘Bluestrain to Thalia’.
Dit jaarlijks terugkerend evene-
ment in het Thalia Theater aan 
de Breesaapstaat 52 is een be-
grip geworden waar de blues-
liefhebbers met verlangen naar 
uitzien. 
Speciale gast dit jaar is de fa-
meuze bluesgitarist uit Texas, 
Buddy Whittington. Vijftien jaar 
lang was hij de leadgitarist van 
John Mayall’s Bluesbreakers. 
De organisatie is er trots op dat 
zij deze fantastische Texaan-
se bluesband voor de Bluestrain 
heeft kunnen vastleggen. 
Buddy Whittington (foto) zag 
het levenslicht op 28 decem-
ber 1956, in Fort Worth, Texas. 
Hij raakte zoals zoveel ‘kids’ van 
zijn generatie gefascineerd door 
de elektrische gitaar. Zijn  muzi-
kale invloed ontleende hij aan de 
platenverzameling van zijn gro-
te zus, die bestond uit alles wat 
de de Britse invasie in die jaren 
te bieden had en de R&B hits uit 
die tijd:  Elvis, Buddy Holly,  Beat-
les, Stones, the Who, the Yard-
birds, John Mayall Bluesbrea-
kers Jimmy Reed en Slim Harpo.
Als vanouds geeft John the Re-
velator acte de presence met 
een spetterend concert.
Het is het eerste optreden van 
deze van oorsprong Haarlemse 

bluesband in Nederland sinds 
hun succesvol verlopen tournee 
in Australië eind vorig jaar. Om 
het het 40-jarig jubileum van de 
band uitbundig te vieren zijn 15 
optredens gegeven in diverse 
bluesclubs in West-Australie en 
is er gespeeld op de hoofdpodia 
van het Bluesfestival in Sydney. 
De tournee eindigde met een 
viertal optredens op het Bridge-
town Blues festival dat jaarlijks 
16.000 bezoekers trekt. De band 
was de sensatie van dit festival 
en heeft staande ovaties in ont-
vangst mogen nemen. Nooit eer-
der verkocht de band bij ‘live’ 
optredens zoveel cd’s en dvd’s. 
Bij thuiskomst is de band direkt 
weer de eigen ‘Bunker” studio 
in IJmuiden ingedoken om ver-
der te werken aan het nieuwe al-
bum ‘Underway’. Dit album wordt 
dit najaar uitgebracht. ,,We heb-
ben erg veel zin om helemaal los 
te gaan in de ons zo vertrouw-
de Bluestrain”, zegt Tom Huis-
sen, zanger-bassist van de band. 
,,Stiekem hopen we op een ge-
weldige ‘bluesjam’ met blues gi-
gant Buddy Whittington.”
De zaal gaat open om 20.15 uur. 
Het bluesconcert begint om 
21.00 uur. De kaarten kosten 20 
euro en zijn te koop bij Hotel Au-
gusta en Music Store in IJmui-
den, en nu ook online via www.
thaliatheater.nl.

Paasprijzen voor 
dansers Ter Horst
IJmuiden -  Op Eerste Paasdag 
deed het paar Ton Jonkman met 
Wilma Overeem mee aan een 
landelijke NADB wedstrijd in 
Cuyk. Bij de senioren 1C klasse 
kwamen zij in de finale en wer-
den deze keer vijfde. De twee-
de Paasdag organiseerde dans-
centrum ter Horst zelf een street-
dance/D4F wedstrijd te IJmui-
den. Naast de leerlingen van ter 
Horst zelf, deden er leerlingen 
mee van dansscholen uit Heer-
hugowaard, Lelystad, Beverwijk 
en Wijchen. Er werd gedanst in 
de groepen: Kids, Juniors, Adults 
1 en Adults 2. Dit zowel bij be-
ginners als bij gevorderden. Ge-
durende de gehele wedstrijd zat 

de sfeer er goed in. Over en weer 
moedigden de dansers elkaar 
luid aan. Alle deelnemers van ter 
Horst wisten zich in de prijzen 
te dansen. Bij de Solo’s Adults 
1 beginners werden Angela Fer-
nandez, Saskia van den Brink en 
Annika Tiller respectievelijk 5e, 
4e en 2e. Bij de solo’s Adults 1 
gevorderden, slechts één deel-
nemer van Ter Horst, en wel An-
nelies Oldenburg. Zij werd 5e. 
Bij de solo’s Adults 2 beginners 
een iets ander verhaal, zij wisten 
beslag te leggen op de plaatsen 
1 tot en met 4. Netanja Hillege 
werd 4e, Debbie Schaap werd 
3e, Naomi Ebbeling werd 2e. en 
Esther Holtz werd 1e. 

Optreden Jan Smit
was 1 april-grap
IJmuiden – Kitty, Rob en Patrick 
staan 20 jaar achter de bar van 
café IJmuiden en vorige week 
donderdag zou, om dat te vieren, 
Jan Smit optreden. Veel men-
sen kwamen er achter dat het 
die donderdag 1 april was, maar 
bleven toch twijfelen. 
Kitty had altijd gezegd dat ze Jan 
Smit zou vragen voor een optre-
den, als ze die 20 jaar had vol ge-
maakt. En het stond niet alleen 
in deze krant aangekondigd, er 
verschenen ook steeds meer 
posters door heel IJmuiden. Toen 
er dinsdag dranghekken voor de 
deur van het café geplaatst wer-
den, gingen steeds meer men-
sen twijfelen. Op de website van 
Jan Smit stond voor die dag geen 
optreden aangekondigd, dus het 
zou zomaar kunnen. De tent zat 
dan ook helemaal vol die don-
derdag. De look a like van Jan 

Smit, die zou komen, had afge-
zegd. Kitty had bij de feestwin-
kel zwarte pruiken gekocht, het 
idee was om als Yolanthe bin-
nen te komen. Ze vroeg of er ook 
kostuums te huur waren en als-
of het zo moest zijn, waren die 
net binnen, waaronder een Vo-
lendams pak.
,,Ik werd in dat pak door een 
luxe wagen voor de deur afgezet 
en maakte als Jannie Smit mijn 
entree’’, vertelt Kitty. ,,Ik moest 
zo lachen, dat ik af en toe niet 
meer kon zingen of de tekst ver-
gat.’’ Een enkeling was kwaad en 
drie meisjes, die er anderhalf uur 
over hadden gedaan om IJmui-
den te bereiken, vertrokken hui-
lend toen duidelijk werd, dat Jan 
Smit niet kwam. Maar de mees-
te mensen konden de grap wel 
waarderen en moesten er om la-
chen.

Gratis koffieconcert
IJmuiden - Zondag om 12.00 
uur staat er een mooi gratis kof-
fieconcert op het programma in 
de Laurentiuskerk aan de Fide-
lishof. Felison Brass en het Velser 
Seniorenkoor Vitaal zullen u ver-
wennen met mooie muziek.
Het koor zingt onder andere 
‘Song of Peace’ en ‘Cent mille 
chansons’. Felison Brass brengt 

vijf mooie stukken, waaron-
der ‘Concert Prelude’ van Philip 
Sparke en ‘Hymn for Africa’van 
Pete Meechan met een solo van 
Linda de Jong op flügelhorn.
Als klap op de vuurpijl bren-
gen koor en orkest tezamen het 
‘Conquest of Paradise’ van Van-
gelis. Zie ook www.develserge-
meenschap.nl.
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Geslaagde traditie voor 
schakers en dammers
IJmuiden - Hoewel de dammers 
van DCIJ en de schakers van 
Kijk Uit iedere vrijdag in dezelfde 
speelzaal hun competitie spelen, 
is het onderlinge contact mini-
maal. Schakers dammen niet en 
voor de dammers geldt hetzelf-
de. Maar eenmaal per jaar ver-
andert dat drastisch. Dan wordt 
er traditioneel gezamenlijk ge-
streden om paaseieren. 
Twee dammers en twee schaker 
vormen dan een team dat geza-
menlijk gaat strijden om de fraaie 
prijzen, die bestaan uit chocola-
de-eieren en flessen wijn. Het is 
voornamelijk een prestigestrijd 
die losbarst tussen de schakers 
en dammers onderling. 
Om exact 20.30 uur gaf Jes-
se Bos het startsein en brand-
de de strijd los. Elke deelne-
mer had vijf minuten per partij 
ter beschikking. Voor velen vol-
doende tijd om de strijd te be-
slissen en voor enkelen was het 
gebrek aan tijd een voortdurend 
terugkerend euvel wat veel pun-
ten kostte. Toernooileider André 
Kunst deelde acht teams in. Ze 

waren enigszins ingedeeld naar 
gelijke kracht. 
Al snel werd duidelijk dat het 
kwartet dat bestond uit: Casper 
Remeijer, Colleen Otten, Jurrien 
Fischer en Sjef Rozier de strijd 
aan moest gaan tegen het team 
dat gevormd werd door: Cees 
Pippel, Sebastiaan van Westerop, 
Cees va der Steen, Peter Groe-
neweg en Vince van der Wiele. 
Tot de laatste ronde bleef het ui-
termate spannend. Het was ten 
slotte het eerstgenoemde team 
dat aan het langste eind trok. 
Hoewel de wedstrijd in de eerste 
plaats een teamgebeuren was, 
waren er voor een aantal spelers, 
die er boven uitstaken, individu-
ele prijzen beschikbaar.
Liefst drie schakers t.w. Sebasti-
aan van Westerop, André Kunst 
en Sinclair Koelemij deelden de 
eerste plaats bij de schakers en 
kwamen tot een score van 93 
procent. 
Koop de Vries werd bij de dam-
mers eerste met 86 procent met 
als goede tweede Jesse Bos met 
79 procent. 

Zondag avond 28 maart liep ik 
omstreeks 21.00 uur met mijn 
hondje terug naar huis aan 
de Waalstraat. Toen ik langs 
de poort achter de flat aan de 
Scheldestraat liep hoorde ik 
een noodkreet van een kat, en 
een hond die naar alle waar-
schijnlijkheid dit dier te pakken 
had. Onmiddellijk daarna hoor-
de ik iemand aankomen rennen 
en de hond roepen, Kyra was 
de naam. De hond, een donke-
re labrador-achtige hond, kwam 
mijn richting op en ik hield het 
dier tegen. De jongen die was 
aankomen rennen gaf het dier 
een standje omdat deze was 
ontsnapt, waarop ik tegen hem 
zei dat de hond een kat te pak-
ken had gehad en dat als de-
ze gewond zou zijn ik er werk 
van zou maken. Vervolgens ben 
ik naar huis gegaan en heb een 
zaklamp gepakt om in de bos-
jes te zoeken naar de verwon-
de kat, de hond en eigenaar wa-

ren inmiddels verdwenen en ik 
vond de kat niet. Een klein uur 
na thuiskomst kwam mijn eigen 
kat thuis en mijn vermoedens 
bleken de waarheid, het diertje 
bloedde hevig en ik heb onmid-
dellijk de dierenambulance ge-
beld die mij naar een dierenarts 
in Haarlem heeft gebracht. Mijn 
kat (Mister) bleek ernstig te zijn 
toegetakeld door de hond en 
moest de nacht overblijven om 
geopereerd en gehecht te wor-
den. Ik ben de hele week bezig 
geweest te achterhalen wie de 
eigenaar van de hond is maar 
helaas zonder resultaat. Mijn 
vraag is dan ook of deze per-
soon zich bij mij zou willen mel-
den, of iemand die deze persoon 
kent  met een donkere labrado-
rachtige hond met de naam Ky-
ra, of iets dat daarop lijkt. 
Als u informatie heeft neem 
dan alstublieft contact met mij 
op, mijn telefoonnummer is 06-
53960443.

Ingezonden brief

Zes VZV-meiden 
tweede op NK
IJmuiden - Het meisjesteam 
onder 15 van WOC Noord-Hol-
land begaf zich naar Heeren-
veen, na zich als derde te heb-
ben geplaatst voor de final four. 
De eerste wedstrijd tegen de als 
tweede geplaatste WOC Gelre 
werd gewonnen, door een ach-
terstand van 3-5 halverwege, om 
te buigen naar een 6-5 overwin-
ning.
Een knap staaltje mentale weer-
baarheid, sterk verdedigings-
werk en een ware teamgeest 
maakten dit mogelijk.
Met deze overwinning plaats-
ten zij zich voor de finale, waar 
het met overmacht als eerste ge-
plaatste Talent Centraal wachtte. 
De meiden van Noord-Holland 
begonnen geconcentreerd en 
met volle inzet aan de finale en 

verrasten TC door al snel een 2-0 
voorsprong te nemen.
Gedurende de wedstrijd bleken 
de ploegen aan elkaar gewaagd 
en de score bleef gelijk opgaan 
tot 9-9. Tot TC de laatste minuut 
uit een manmeer situatie de 10-
9 kon aantekenen en WOC-NH 
helaas niet meer tot scoren kon 
komen. In het Noord-Holland-
se team spelen zes meiden van 
VZV: Meike Duineveld, Mirthe 
de Groot, Rachèl Ozinga, Lotte 
Schoot, Laura Pruim en Anne-
marieke Huisman. 
Deze jonge, talentvolle speel-
sters hebben hiermee een mooi 
voorproefje gegeven voor het NK 
voor Clubteams op 15 en 16 mei 
dat zij in zwembad De Heeren-
duinen voor eigen publiek spe-
len.

Spyke genomineerd voor 
Buurthond van het jaar
IJmuiden – Hond Spyke uit 
IJmuiden staat op de nomina-
tie om Buurthond van het jaar te 
worden.
Hij staat in de top 10 van Noord-
Holland. De verkiezing wordt ge-
organiseerd door Buurtlink.nl, 
met informatie over de buurt en 
PetNews, een internetmagazine 
voor iedereen die meer wil we-
ten over de huisdieren. Er zijn 
meer dan duizend honden geno-
mineerd. De winnaar krijgt onder 

andere een verblijf in een luxe 
bungalow aangeboden, waar 
huisdieren zijn toegestaan. 
Er worden nog meer hondenprij-
zen onder de overige winnaars 
verdeeld. 
De winnaar wordt bekend ge-
maakt op 18 april tijdens het 
Animal Event in de Beekse Ber-
gen. Er kan tot 13 april op Spy-
ke gestemd worden via de web-
site www.buurtlink.nl/buur-
thond2010.

Aquarium Vereniging 
Velsen houdt open dag
IJmuiden - Op zondag 11 april 
houdt Aquarium Vereniging Vel-
sen haar jaarlijkse open dag. Op 
deze dag kan men van 11.00 tot 
16.00 uur terecht in het clublok-
aal in gebouw Jan Ligthart aan 
de Eksterlaan 8.
Aquarium liefhebbers en ande-
re belangstellenden zijn van har-
te welkom en kunnen kennis 
maken met de vereniging en de 
aquaria bekijken. Er is de moge-

lijkheid om van gedachte te wis-
selen met enkele ervaren leden 
van de vereniging. Voor de be-
ginnende aquarium liefhebber is 
er een handig boekje met daarin 
nuttige tips en aanwijzingen hoe 
te beginnen met een aquarium. 
Tijdens de open dag kan men 
gratis het water van zijn aquari-
um laten testen en eventueel ad-
vies krijgen hoe de waterkwali-
teit te verbeteren. 

Regio - Op zaterdag 17 april om 
is een excursie naar de beelden-
tuin Zee van Staal in Wijk aan 
Zee.  Om 14.00 uur is het ver-
zamelen in hotel Sonnevanck in 
Wijk aan Zee,  Rijckert Aertsz-
weg 2, 1949 BD, 0251-375300, 
zie www.hotel-sonnevanck.nl. 
Een wandeling door het duin is 
onderdeel van de excursie. In 
hotel Sonnevanck is de inlei-
ding door drs Bert Kisjes, theo-
loog, en tegenwoordig ambas-
sadeur van The Cultural Villa-
ge, zie www.cultural-village.com.  
Ooit stond Wijk aan Zee op het 
punt om te verdwijnen onder 
een zee van staalindustrie. Maar 
er kwam een tegenbeweging op 
gang, waardoor de loop van de 
geschiedenis ter plekke veran-
derde ten gunste van mens en 
milieu. Het concept van The Cul-
tural Village draait om het be-
sef dat de wereld dorpsgewij-
ze wordt bewoond en dat het de 
taak van oudere mensen is om 
traditie over te leveren, het tra-
ditieproces in stand te houden. 
Kosten van deelname 5 euro,  
inclusief het eerste kopje kof-
fie of thee. Contactpersoon en 
aanmelding: A. Tijssen-Wilbrink,  
023-5491282.

Excursie 
Zee van Staal

IJmuiden - Zaterdag 10 april 
opent praktijk Watertoren haar 
deuren voor patiënten, omwo-
nenden en andere belangstel-
lenden. Van 12.00 tot 17.00 uur 
is iedereen welkom om een kijk-
je te nemen in het gerenoveer-
de pand aan de Evertsenstraat 
2 in IJmuiden. Om 13.00 zal de 
officiële opening verricht wor-
den door burgemeester Weer-
wind. De praktijk is gevestigd in 
het voormalig filtergebouw naast 
de Watertoren, een Rijksmonu-
ment dat dateert uit het begin 
van de 20ste eeuw. In het ge-
bouw werken de huisartsen Ab-
bekerk, Bakx, van den Buijs, Kan 
en Oskam samen. Tevens is er 
een apotheek gevestigd, een de-
pendance van de apotheken Le-
deboer en Kuylman. In het pand 
wordt ook spreekuur gehou-
den door de heer van Vondelen, 
maatschappelijk werk en per 1 
mei door de diëtisten Sernée en 
Keijzers.

Open dag 
praktijk 
Watertoren

Regio - Zaterdag omstreeks 
01.30 uur moest op de Eugenie 
Previnaireweg in Nieuw Vennep 
een 42-jarige automobiliste uit 
Driehuis blazen. Zij bleek teveel 
gedronken te hebben en moest 
direct haar rijbewijs inleveren. 
Op het politiebureau kreeg zij 
een proces-verbaal.

Rijbewijs 
ingevorderd
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‘Wens van de kiezer
is in de wind geslagen’
Op 3 maart vonden de verkie-
zingen voor de gemeenteraad 
plaats. De opkomst was histo-
risch laag. Minder dan 50 pro-
cent van de kiezers heeft de 
moeite genomen om te gaan 
stemmen. Meer dan 50 procent 
was op 3 maart al afgehaakt en 
heeft zich niet de moeite ge-
troost te stemmen voor de loka-
le democratie. Het resultaat van 
de verkiezingen was duidelijk: 
de VVD, Velsen Lokaal, de LGV 
en D66 hebben gewonnen. De 
PvdA en het CDA hebben on-
miskenbaar verloren.
Speelt deze uitslag nu enige rol 
bij de totstandkoming van het 
College van Burgemeester en 
Wethouders? Welnee! De regen-
ten hebben achter de coulis-
sen anders bedisseld. De wen-
sen van het electoraat, dat nog 
de moeite heeft genomen om 
hun stem uit te brengen, wordt 
volledig in de wind geslagen. 
Donderdag 1 april werd duide-
lijk dat de PvdA, GroenLinks, 
D66, het CDA en als hekkenslui-
ter de VVD , ieder voor zich een 
plek in het pluche hebben gere-
serveerd. Aldus ontstaat er een 
politiek/bestuurlijk monstrum, 
waarvan de gevolgen verre-
gaand zijn. Een aantal gevolgen 
stippen wij hier aan:
1. De VVD heeft zijn verkie-
zingswinst niet verzilverd. In 
plaats van een voor de hand lig-
gend college van Liberaal – Lo-
kale signatuur ontstaat er een 
college, die duidelijk naar de lin-
kerzijde van het politiek spec-
trum overhelt. De kiezer heeft 
daarvoor niet gekozen.
2. In een college met 5 verschil-
lende politieke partijen zal niet 
of nauwelijks ruimte zijn voor 
herkenbare politieke profilering. 
Dat zal onvermijdelijk leiden tot 
veel politiek gekrakeel, waar-
bij de hardste schreeuwer, on-
geacht de grootte van de partij,  
aan het langste eind trekt. De 
kiezer is daarmee niet gediend.
3. Forse bezuinigingen lijken 
onvermijdelijk, doordat de ge-
meente enerzijds minder geld 
van het Rijk zal ontvangen en 
anderzijds eerdere bezuinigin-
gen nog niet heeft gerealiseerd. 
De politiek inbreng van de 5 
aan het college deelnemen-
de partijen zal ertoe leiden dat 
geen heldere bestuurlijk rich-

ting kan worden uitgezet. De 
kans is groot dat een uitweg ge-
zocht zal worden in lastenver-
zwaring. Daar zit de kiezer niet 
op te wachten.
4. De inbreng in de raad van 5 
fracties aan het college deelne-
mende politieke partijen zal  zo 
goed als verstommen. Het einde 
van het duaal bestuur is in zicht. 
Een toename van achterkamer-
tjespolitiek is aannemelijk om 
voor de raad uit de plooien glad 
te strijken. Een afwijkend stand-
punt van een van die raads-
facties kan namelijk het broze 
evenwicht in het college versto-
ren. Het kritisch toetsend ver-
mogen van de raad wordt daar-
door beperkt. De lokale demo-
cratie is daarmee niet gediend.
5. Meer oog voor de belangen 
van de burger is niet aanneme-
lijk, omdat  veel energie gesto-
ken zal moeten worden in het 
op een lijn houden van de 5 
deelnemende partijen. Ook op 
dit vlak is de kiezer de dupe.
6. Een kritische toetsing van de 
wenselijkheid en de  juridische 
en financiële risico’s van gro-
te projecten als de koopgoot zal 
niet meer plaatsvinden. De hui-
dige collegeonderhandelingen 
duiden erop, dat de koopgoot 
er bestuurlijk als het ware door-
heen gemoffeld wordt  zonder 
kritische beschouwing of eva-
luatie van het project. De kiezer 
heeft recht op een goed winkel-
centrum,  dat best wat mag kos-
ten. Het mag niet zo zijn dat de 
kiezer achteraf moet opdraaien 
voor de financiële/ maatschap-
pelijke gevolgen die voorkomen 
hadden kunnen worden.
Velsen Lokaal gaat bestuurlijke 
verantwoordelijkheid niet uit de 
weg. In de oppositie zal Velsen 
Lokaal als vanouds haar duide-
lijk kritisch opbouwende geluid 
laten horen. Velsen Lokaal  laat 
zich niet mondkorven. Duide-
lijk is dat de verantwoordelijk-
heid voor Velsen Lokaal en de 
overige partijen, die deel uitma-
ken van de oppositie (12 perso-
nen in totaal), extra zal toene-
men om in het belang van 100 
procent van de kiezers de voor-
stellen van het college kritisch 
te beoordelen en alternatieven 
voor te dragen.

Marianne Vos, Velsen Lokaal

IJmuiden - Marcel Smid, sinds 
16 jaar IJmuidenaar, zorgt 
momenteel voor volle thea-
terzalen met Hans en Griet-
je de Musical. Marcel Smid 
is een waar theaterdier, want 
hij zingt, regisseert en is deel 
van het creatieve brein van 
Van Hoorne Theaterproduc-
ties. Wie denkt, wat heeft hij 
een bekend gezicht, krijgt ge-
lijk, hij lijkt wel een beetje op 
zijn broer, Ernst Daniël Smid.

Van Hoorne Producties maakt 
prachtige familiemusicals, zo-
als Roodkapje de Musical dat in 
2009 een nominatie kreeg voor 
een publieksaward. Maud Mul-
der speelde Roodkapje (op de 
foto met Marcel Smid). In Hans 
en Grietje speelt Linda Wagema-
kers de heks. Eyecatcher zijn ‘de 
Spekkies’, een duo dat als pad-
vinders door het bos dwaalt. 
Marcel Smid speelt Jonathan, de 
vader van Hans en Grietje, vertel-
ler van het verhaal. Door de pers 
worden zowel de musical als de 
stem van Marcel Smid bejubeld.
Marcel Smid: ,,Het zijn kleine 
producties, want we willen de 
voorstellingen betaalbaar hou-
den voor gezinnen. Het leuke is 
dat zowel volwassenen als kin-
deren genieten van de musi-
cals. Samen met Roy van den 
Akker, Bart Mijnster en Michael 
van Hoorne vorm ik het crea-
tief brein. We zingen en spe-
len mee, Bart schrijft het script 
en Michael doet de productie. 
We zijn vijf jaar geleden begon-
nen met Prins & Ploes de Mu-
sical en we hebben elk jaar een 
Sinterklaasmusical. Volgend sei-
zoen hebben we twee produc-
ties, die nu al volop worden ge-
boekt. De eerste is De Gelaars-
de Kat, waarin Maud de kat gaat 
spelen en daarnaast werken we 
aan ‘1953 de Musical’. Het leuke 
van de sprookjes is dat we on-
ze creativiteit er in kwijt kunnen. 
We halen eerst alle gruwelijkhe-
den er uit. Bij Roodkapje wordt 
grootmoeder dus niet opgege-
ten, wel hadden we twee wolven, 

een bloeddorstige en een vege-
tarische. De wisselwerking tus-
sen die twee zorgt voor een ko-
mische noot, die ook altijd terug 
te vinden is in onze voorstellin-
gen. Gaandeweg worden onze 
voorstelingen ook steeds inter-
actiever. Dat dit wordt gewaar-
deerd blijkt direct na de voorstel-
ling. We hebben steeds een laai-
end enthousiast publiek. En na 
elke voorstelling hebben we een 
‘Meet & Greet’ waarbij al het pu-
bliek welkom is en we allemaal 
de tijd nemen voor een praatje, 
foto of handtekeningen. Dan ho-
ren we natuurlijk meteen de re-
acties van het publiek.
Met ‘1953 de Musical’ die ook 
komend seizoen gaat lopen, 
slaan we een iets andere weg 
in, dit is volwassen theater met 
een heel nieuw verhaal en een 
dramatische wending. Ook de-
ze voorstelling wordt al volop ge-
boekt, terwijl de theaters ons al-
leen kennen van de familiemusi-
cals. Kennelijk is het vertrouwen 
in ons groot. Want ook sponsors 
weten ons te vinden.’’
Je kunt je haast niet voorstellen 
dat dit theaterdier ook 17 jaar 
opsporingsambtenaar bij de po-
litie is geweest. Hij kreeg de ge-

legenheid in die tijd zijn zangop-
leiding te doen aan de conserva-
toria van Enschede en Amster-
dam. In 1991 zag hij de musical 
Les Misèrables waar zijn broer 
een hoofdrol had. Twee jaar later 
stond hij naast hem op het po-
dium. Als zanger is Marcel Smid 
ook actief bij het New Classic 
Quartet, waarmee hij komend 
seizoen zal optreden in een nu 
al uitverkocht Beatrix Theater in 
Utrecht. Ook in het buitenland 
treden de vier mannen regelma-
tig en met succes op. Het reper-
toire is van licht klassiek tot pop. 
Duizendpoot Marcel Smid zoou 
graag meer willen regisseren. 
Enkele jaren geleden regisseer-
de hij Sweeney Todd, een mus-
cial van het Ichthus College. Een 
ander (lokaal) gezelschap regis-
seren lijkt het wel wat.
Het succes lijkt hem toe te la-
chen. Theaterproducties worden 
goed geboekt. Alleen in IJmui-
den wil het niet lukken. Ondanks 
alle successen heeft Stads-
schouwburg Velsen geen van 
de genoemde musicals geboekt, 
ook voor het seizoen 2010/2011 
(nog) niet. Zie ook www. 
vanhoorneevents.nl. (Karin Dek-
kers)

Uitverkochte zalen bij musicals

IJmuidenaar Marcel 
Smid echt theaterdier

Santpoort-Noord - Zondag 11 
april is er weer een Bokbierdag. 
Dus allemaal op de fiets om in 
de leukste café’s de bokbiertjes 
te proeven. Meedoen kan tussen 
12.00 en 20.00 uur. In Velsen kun 
je starten bij Café Bartje aan de 
Hoofdstraat in Santpoort-Noord 
of bij Café Middeloo in Driehuis. 
Bij voorinschrijving kost deelna-
me 4 euro, op de dag zelf 5 euro 
per persoon. In de prijs is inbe-
grepen een inschrijvingsgadget, 

stempelkaart met informatie over 
de deelnemende café’s en bieren 
en een presentje bij het inleve-
ren van de volle stempelkaart bij 
het café waar je bent gestart. De 
route gaat onder meer door het 
centrum van Haarlem en Heem-
stede. Vanuit Grand Café Brink-
man gaat een fietsroute rich-
ting Fort Benoorden Spaarndam, 
waar Jopen Bier en Klein Duim-
pje Speciaal Bieren een bokbier-
presentatie houden.

Bokbierdag ook in Velsen

Donderdag 28 januari tussen 
12.00 uur en 12.45 uur stond 
mijn witte Mitsubushi Colt ge-
parkeerd aan het Moerberg-
plantsoen te ijmuiden. Hij stond 
recht tegenover de tandartsprak-
tijk net voor de ingang van de 
Vomar. De neus van mijn auto 
stond in de richting van de ken-
nemerlaan. Ik was op dat mo-
ment les aan het geven in de 
gymzaal naast de tandartsen-
praktijk. Tussen 12.00 uur en 

12.45 is er een vrachtauto tegen 
de zijkant van mijn auto gereden. 
Naar alle waarschijnlijkheid is 
dit een vrachtauto van de Vomar 
geweest. Ik ben op zoek naar 
getuigen zodat ik de schade kan 
verhalen op het transportbedrijf 
dat hiervoor verantwoordelijk is. 
Ik ben via de mail te bereiken op 
Jaapteeuwen@hotmail.com of op 
0612409570. Hartelijk dank!

Jaap Teeuwen, Velsen

Ingezonden brief
IJmuiden - Surveillerende po-
litieagenten zagen zondag rond 
02.15 uur op de Dokweg twee 
mensen zonder helm op een 
brommer rijden. Zij lieten de be-
stuurster blazen, waarna bleek 
dat zij teveel had gedronken. De 
21-jarige IJmuidense was een 
beginnend bestuurster en moest 
direct haar rijbewijs inleveren. Zij 
kreeg ook een proces-verbaal.

Bromfietsster 
met te veel 
drank op
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De Groene Heuvel biedt meer
Dressuurclinics met 
Adeline Cornelissen
Velsen-Zuid - Manege de 
Groene Heuvel maakt onder 
de bezielende leiding van ei-
genaar Valentijn van Weering 
haar belofte waar. Gelegen 
in het groene Spaarnwoude, 
goed bereikbaar en met veel 
extra faciliteiten is deze ma-
nege een paradijs voor elke 
paardenliefhebber. 

Valentijn van Weering is sinds 
2005 eigenaar en heeft al veel 
verbeteringen aangebracht in en 
om de manege. Ook organiseert 
hij regelmatig bijzondere activi-
teiten, zoals grand prix wedstrij-
den en clinics. De eerstvolgende 
bijzonderheid zijn de dressuurcli-
nics van Adelinde Cornelissen op 
zaterdag 10 april tussen 14.00 en 
19.00 uur. Deze Nederlandse top-
amazone werd eind maart twee-
de bij het WK kür op muziek met 
haar paard Jerich Parzival. Helaas 
zijn alle zeven clinics al weken 
geleden volgeboekt, maar pu-
bliek is van harte welkom om te 
luisteren en kijken naar de advie-
zen die zij de cursisten geeft. Men 
kan de clinics volgen vanaf de tri-
bune of in de kantine. Dankzij de 
uitstekende geluidsinstallatie zul-
len deze masterclasses goed te 
volgen zijn. De toegang voor pu-
bliek is uiteraard gratis.
Manege de Groene Heuvel legt 
zich vooral toe op dressuur. 
Hoofdinstructrice Angela van 
der Vecht geeft, samen met an-
dere collega’s, les aan beginners 
tot en met gevorderden. Valentijn 
van Weering geeft les vanaf Z-ni-
veau. Er worden uiteraard dres-
suurlessen voor groepen en pri-
vé gegeven, maar ook spring- en 
carrousellessen. De manege be-
schikt over een ruime binnen- en 
twee buitenbakken,  longeercir-
kels, een trainingsmolen en een 
weiland. De mooie omgeving is 
niet alleen een lust voor het oog, 
maar blijkt zelfs de top van de 
hippische wereld te inspireren tot 
grootse resultaten. Bij de grand 
prix wedstrijden die hier worden 
gehouden, presteren de paar-
den bovengemiddeld. En dat is 
nog een reden om mee te doen 

aan wedstrijden die hier worden 
gehouden. Vorig jaar werd met 
pinksteren een GP en lichte tour 
georganiseerd. Dit jaar is bij De 
Groene Heuvel een kür op mu-
ziek op basisniveau (inschrijven 
kan nog), die beslist weer veel 
publiek zal trekken.
Dat De Groene Heuvel een paar-
denparadijs is, heeft ook Neder-
land ontdekt, want zaterdag 27 
maart kwam een gezelschap van 
Jachtvereniging Soestdijk, waar 
ook de koninklijke familie lid van 
is, naar De Groene Heuvel voor 
een slipjacht. Dit is al sinds 30 
jaar een jaarlijkse traditie een be-
zoek van dit gezelschap, dat ge-
heel traditioneel  gekleed gaat in 
rode en groene jassen. Diezelfde 
avond nog gaf Barbara Koot een 
dressuurclinic met Taboesch-
ka, het paard van Angela van 
der Vecht. Barbara heeft diverse 
Nederlandse en Europese kam-
pioenschappen op haar naam 
staan en is internationaal trainer. 
Heel leuk was ook het vragenuur-
tje na afloop.
Manege de Groene Heuvel is 
niet alleen bezig een goede re-
putatie op te bouwen, maar is 
ook een locatie zijn waar paar-
den en mensen zich prettig voe-
len en graag komen. De deu-
ren staan altijd open voor be-
langstellenden. Zie ook www. 
manegedegroeneheuvel.nl.

Santpoort-Noord – Sinds za-
terdag is de Santpoortse Hoofd-
straat een leuke nieuwe winkel 
rijker: De Santpoortse Verleiding. 
Mensen in de verleiding brengen 
om leuke en lekkere artikelen te 
kopen, dat is het idee. Achter de 
toonbank is een wand helemaal 
gevuld met voorraadbussen. Bij-
na 100 soorten thee zijn er ver-
krijgbaar. Daaronder heel bij-
zondere, zoals gearomatiseer-
de groene thee, meloen, rooi-
bos, cranberry en een groot as-
sortiment Darjeeling. Ook zijn 
er 16 verschillende soorten kof-
fie waaronder fiera melange, een 
fair trade koffie. Handgemaakte 
bonbons zijn er van Visser cho-
colade, die de lekkerste choco-
lade van heel Nederland maakt. 
Prachtig versierde paaseieren 
en hazen staan te pronken in de 
schappen en ook heel aparte ca-
deauartikelen, zoals een hoog-
gehakt schoentje van chocolade 
met heerlijke bonbons daar in. 
Leuk om met moederdag cadeau 
te doen. Er zijn plakken choco-
lade met opschrift voor elke ge-
legenheid, zoals een verjaar-
dag, een trouwdag of een ge-
boorte. Dan is er heel mooi ser-
vies, waaronder verfijnde kop en 
schotels en schattige theepotjes. 
De Santpoortse Verleiding richt 
zich op de echte espresso lief-
hebber, er zijn ook koffie appa-
raten zoals de Piston, die de lek-
kerste espresso zet die er is. Wie 
een espresso apparaat komt uit-
zoeken, mag de espresso ook 
proeven. Sander Balvers (foto) 
is de drijvende kracht achter De 
Santpoortse Verleiding. ,,Er zijn 
veel exclusieve winkels in Sant-
poort, dit was nog de missing 
link. Het is allemaal net even ex-
clusiever, net even anders en 
toch heel betaalbaar’’, zegt hij. 
De Santpoortse Verleiding is ge-
vestigd aan de Hoofdstraat 168 
en telefonisch bereikbaar via 
023-5390651. Openingstijden: 
maandag van 13.00 tot 18.00 uur, 
dinsdag, woensdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur. De leuke zaak is beslist een 
bezoekje waard.

Santpoortse  
Verleiding 
opent deuren

Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds en 
Ambitiefonds keren uit
Velsen - Velsen - Het Coöpera-
tiefonds stimuleert maatschap-
pelijke activiteiten in het werk-
gebied van Rabobank Velsen en 
Omstreken. Het Ambitiefonds sti-
muleert individuele ambities van 
jongeren, senioren en startende 
ondernemers. Op deze manier 
werkt de Rabobank samen met 
u aan een betere maatschap-
pij. De Commissie van Aanbeve-
ling, bestaande uit een afvaardi-
ging van de ledenraad, heeft on-
langs de binnengekomen ver-
zoeken van het Coöperatiefonds 
van het eerste kwartaal 2010 be-
oordeeld en de aanvragen voor 
de jaarlijks terugkerende Rabo 
Jongeren Ideeënprijzen en Seni-
orenprijzen. 
De volgende organisaties kun-
nen een financiële bijdrage van-
uit het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Velsen en Omstreken te-
gemoet zien. Stichting Krayen-
hoff voor de aanschaf van pre-
sentatiepanelen ten behoeve van 
Fort Benoorden in Spaarndam. 
Na de ontdekking van plafond-
tekeningen in het fort, hebben 
ze hier een presentatie van ge-
maakt. Samenloop voor Hoop 
voor lokale hulp door vrijwilli-
gers. Het 24-uur durende wan-
delevenement in teamverband 
op Sportpark Groeneveen heeft 
als doel geld in te zamelen voor 
kankeronderzoek. Stichting 
Beeckestijn, het podium voor 
tuin- en landschapscultuur voor 
de Dag van het Park, dat plaats-
vindt op 30 mei in het hoofd-
huis en de tuinen van Beeckes-
tijn. Bewoners van de gemeen-
te Velsen en omstreken kunnen 
dan genieten van een aantrekke-

lijk en educatief programma. Een 
proeftuin, lessen over tuin- en 
landschapsarchitectuur, rond-
leidingen, picknick, natuurthe-
ater, Beeckestijn-bios, dichters 
en vertellers over bomen en de 
tuin maken hier onderdeel van 
uit. Kunstcentrum De Kolk in 
Spaarndam voor een uithang-
bord, zodat de stichting duide-
lijk zichtbaar is voor passanten. 
In deze galerie kunnen beelden-
de kunstenaars uit het dorp en 
directe omgeving hun werk to-
nen. Kerstcomité Spaarndam 
voor het versieren van de oude 
dorpskern met duurzame kerst-
verlichting. Dit is een bijdrage ter 
stimulans, omdat zij zelf ook nog 
naar andere middelen op zoek 
moeten gaan om de begroting 
rond te krijgen. Koninginnepop 
Santpoort voor de aanschaf van 
diverse materialen.
Daarnaast heeft de Commissie 
van Aanbeveling, zoals eerder 
aangegeven, de binnengekomen 
aanvragen ten bate van de Rabo 
Jongeren Ideeënprijzen en Se-
niorenprijzen gejureerd. De be-
trokkenen ontvangen voor de of-
ficiële uitreiking binnenkort een 
uitnodiging. 
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpera-
tiefonds? Kijk dan voor het aan-
vraagformulier op www.rabo-
bank.nl/velsen of stuur een e-
mail naar communicatie@vel-
sen.rabobank.nl. Bellen kan na-
tuurlijk ook: 023-5133715. De 
eerstvolgende vergadering van 
de Commissie van Aanbeveling 
is 23 juni a.s. De aanvragen moe-
ten uiterlijk 9 juni a.s. binnen zijn 
bij de bank

Cultuur aan de Kade
Velsen - In de uitzending ‘Cul-
tuur aan de Kade’ van woensdag 
14 april zijn Gerard Kramer van 
de Velser Gemeenschap en mu-
zikale duizendpoot Ineke Wen-
tink te gast.
In het eerste uur van het radio-
programma vertelt Gerard Kra-
mer over zijn werk als secreta-
ris van de Velser Gemeenschap 
(VG), een flinke vrijwilligersklus 
die hij al jarenlang met veel in-
zet klaart. Misschien kan hij dan 
ook al een eerste reactie vanuit 
de VG geven op de brief die on-
der meer de Velsense theaterge-
zelschappen van de gemeente 

hebben gekregen over mogelij-
ke kortingen op of zelfs schrap-
pen van de subsidies voor vol-
gend jaar.
Van 20.00 tot 21.00 uur poseert 
Ineke Wentink voor ons maande-
lijkse radioportret. Voor bijvoor-
beeld verschillende musical-
groepen heeft zij dan wel in de 
orkestbak muziek gespeeld of 
een compleet orkest gedirigeerd. 
Cultuur aan de Kade is een pro-
gramma van de Culturele Stich-
ting Velser Gemeenschap (VG). 
Presentatie en interviews wor-
den deze avond verzorgd door 
Sijp Nanne en Marja Lindhout. 

IJmuiden – Op vrijdag 9 april, van 
20.00 tot 22.15 uur, houdt zang-
groep Voices een open repetitie, 
in de Laurentiuskerk aan Fidelis-
hof 30. Deze avond is in eerste in-
stantie bedoeld voor nieuwe bas-
sen en tenoren. Daar is plek voor, 
voor sopranen en alten is een 
korte wachtlijst. Maar overige be-
langstellenden zijn ook welkom. 
Wie wil weten hoe een nummer 
ingestudeerd wordt en hoe Voices 

daarin begeleid wordt door de di-
rigent, komt gewoon binnenlopen. 
Gaan zitten en luisteren is moge-
lijk, maar ook tussen de koorleden 
in gaan staan en gelijk meedoen. 
In dat laatste geval graag even 
doorgeven aan Erica via 023-
5378864. Wie als tenor of als bas 
na de open repetitie overweegt 
om lid te worden, mag eerst nog 
twee keer mee komen zingen. Zie 
ook www.zanggroepvoices.nl.

Open repetitie Voices
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Nationale Biljartdag bij 
Biljartvereniging Velsen
Santpoort-Zuid - Zoals de 
meeste sporters wel zullen we-
ten, wordt al vele jaren in Neder-
land een Nationale Sportweek 
gehouden. 
De Koninklijke Nederlandse Bil-
jart Bond (KNBB), vereniging 
Carambole, zoals dat met in-
gang van 1 januari officieel heet, 
heeft besloten om voor het eerst 
met deze Nationale Sportweek 
mee te doen door het organise-
ren van een Nationale Biljartdag, 
en wel op zaterdag 17 april van 
12.00 tot 17.00 uur. Zo wordt ook 
de biljartsport weer eens in het 
zonnetje gezet.
Het ligt dus voor de hand dat de 
BV Velsen van harte wil mee-
doen. 
Het is overigens ook een mooi 

tijdstip voor het binnenkort 30-
jarig bestaan van de BV Velsen 
met 60 leden. Het is de bedoe-
ling om liefhebbers van de bil-
jartsport op een laagdrempelige 
wijze kennis te laten maken met 
deze mooie sport. 
Daarom nodigt men deze cata-
gorie spelers geheel vrijblijvend 
van harte uit in de biljartzaal met 
drie super wedstrijdtafels. Zelf 
een balletje stoten is natuurlijk 
mogelijk. 
Ook is het mogelijk om onder 
leiding van een biljartinstructeur 
wat stootbeelden te oefenen.  
Maar ook sterke spelers zijn van 
harte welkom aan de Wüstelaan 
79. 
Meer informatie: Frans Kunst, te-
lefoon 0255-513315.

Pas de Deux en Quadrille 
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Op Tweede 
Paasdag werd op Manege Ken-
nemergaarde een Pas de Deux 
en Quadrille wedstrijd gehou-
den. De animo was groot: tien 
Pas de Deux combinaties maak-
ten hun opwachting en drie qua-
drilles verrichtingen.
Bij de Pas de Deux komen steeds 
twee ruiters de rijbaan in en zij 
proberen synchroon aan elkaar 
te rijden. Het is met paarden een 
kunst om ze telkens op het zelf-
de moment hetzelfde te laten 
doen. De ruiters, die verkleed te 
paard gaan, maken het zichzelf 
nog moeilijker door met een lan-
ge jurk op te stijgen of als bar-
biepop! Bij de Quadrille gaan 

vier verklede ruiters tegelijk de 
baan in wat nog  ingewikkelder 
is, maar heel leuk om naar te kij-
ken.
Er is door de deelnemers veel 
werk gemaakt van de verkleed-
partijen van zowel ruiter als aan-
kleding van het paard en daar-
om is deze wedstrijd voor het pu-
bliek altijd een feestje om naar 
te kijken. 
De combinaties worden verge-
zeld van passende muziek om 
het geheel compleet te maken. 
De proeven worden door een 
deskundige jury beoordeeld op 
orginaliteit, verzorging en na-
tuurlijk het rijden van de ruiters 
met hun paarden. 

Velserbroek - Na de redelijk 
eenvoudige overwinning van vo-
rige week op Saenden wachtte 
nu Limmen. VSV wist dat zowel 
HSV als de Foresters afgelopen 
zaterdag hun wedstrijd gewon-
nen hadden, dus alleen de winst 
telde. Er ontbraken maar liefst 
drie basisspelers door schorsin-
gen maar gelukkig heeft VSV een 
brede selectie dus dit gemis kon 
zonder al te veel problemen op-
gevangen worden. De beginfase 
was helemaal voor VSV en al na 
tien minuten hing de eerste bal 
in scorepaal. Bob Schol lanceer-
de Roel Pitstra die de bal keurig 
van af de achterlijn weer terug 
legde op dezelfde Schol en de 
fraaie 1-0 was een feit. Weer tien 
minuten later was het 2-0. Een 
corner werd door Limmen doel-
man Piscaer losgelaten en uit-
eindelijk wist Jes Viskil de twee-
de treffer binnen te schieten. 
Ook na deze treffer bleef VSV de 
bovenliggende partij en iedereen 
zat eigenlijk op de 3-0 te wach-
ten. Helaas kreeg VSV wederom 
uit een vrije trap een tegentref-
fer te verwerken (2-1). Hier-
na was de ploeg totaal de kluts 
kwijt en Limmen werd de baas 
over de wedstrijd. Uit een lang-
durige combinatie werd het zelfs 
2-2. Het was aan goed ingrijpen 
van Ebbeling te danken dat het 
vlak voor rust geen 2-3 werd an-
ders waren de druiven wel erg 
zuur geweest. Tijdens de pauze 
werd getracht de puntjes weer 
op de i te krijgen maar het bleef 
een moeizaam gebeuren. De 
tweede helft ging gelijk op maar 
doelman Ebbeling moest twee 
maal handelend op treden om 
een derde treffer te voorkomen. 
Aangezien VSV moest winnen 
werd spits Dennis van den Ma-
nakker gebracht om zodoende 
wat meer stootkracht te creëren. 
Bij zijn eerste balcontact zette hij 
direct Pitstra aan het werk die de 
bal bij Pascal Maat bracht en via 
een half mislukt schot werd het 
toch 3-2. Het was dezelfde Maat 
die vlak daarop met een gewel-
dige sprint een slippertje van de 
verdediging dichtliep anders was 
het al weer snel 3-3 geworden. 
Twee minuten voor tijd werd de 
wedstrijd definitief beslist. Van 
den Manakker speelde zich fraai 
vrij en tikte door op Pitstra die 
op zijn beurt weer Maat bedien-
de en de 4-2 was een feit. Van-
af de aftrap werd het zelfs nog 
4-3 maar daarna was het toch 
echt afgelopen en waren de du-
re drie punten binnen. Nog vier 
finales en dan kan de balans op-
gemaakt worden. Zondag het al-
tijd moeilijk te bestrijden ZTS dat 
zondag met maar liefst 5-0 van 
WSV’30 wist te winnen.

VSV maakt 
het zichzelf 
moeilijk

Meesterpianist Har-Zahav 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - ‘Alles is lief-
de?’ Dit is de naam van het pro-
gramma dat het SO-duo  op vrij-
dag 9 april om 20.15 uur in  t 
Mosterdzaadje op de planken 
zet. De sopraan Olga Zinovie-
va en de pianist Sergey Smirnov 
brengen Schumann, Duparc en 
Tsjaikovsky. Twee bijzonder geta-
lenteerde musici die elkaar von-
den tijdens hun studietijd aan 
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Daar werden zij ge-
vraagd samen te werken in een 
project van Dmitri Ferschtman. 
Een samenwerking die zo suc-
cesvol was dat hij bleef bestaan.
Zondag 11 april om 15.00 uur is 
de Israëlisch-Amerikaans mees-
terpianist Menachem Har-Za-
hav te gast in ’t Mosterdzaad-
je. Hij brengt een programma 
met werken van Chopin en Lis-
zt. Voor de vijfde keer reist hij 
uit Duitsland, waar hij woont en 
werkt, naar het Santpoortse con-
certzaaltje en een ieder die hem 
eerder heeft horen spelen zal dit 

concert niet willen missen. Be-
halve publiek is ook de pers zeer 
onder de indruk van zijn virtuo-
siteit en transparante klankvor-
ming. gemaakt en zullen voor 
verkoop worden meegenomen. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. De toegang is vrij, col-
lecte na afloop. Zaal vanaf een 
half uur vooraf geopend. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Noord - Op dinsdag 
13 april en woensdag 14 april 
wordt er weer oud papier inge-
zameld voor de Parnassiaschool 
in Santpoort-Noord. De papier-
container staat van 18.30 tot 
19.30 uur op het grasveld bij de 

kerk Dinkgrevelaan. Op dinsdag-
middag is de container ook ge-
opend van 16.00 tot 16.30 uur. 
Bij het inleveren van het oud pa-
pier dingt u mee naar de heer-
lijke slagroomtaart, die maande-
lijks wordt verloot.

Inzameling oud papier 

Dames Strawberries 
winnen van Zoetermeer
Driehuis - De dames Strawber-
ries zijn aan een goede reeks 
wedstrijden bezig. De formatie 
van coach Simon de Hoog bleef 
vorige week zondag voor de zes-
de keer op rij ongeslagen en is 
daarmee bijna uit de degradatie-
zorgen. Strawberries won met 2-
1 van Zoetermeer en steeg daar-
door naar de negende plaats op 
de ranglijst.
Strawberries kreeg in de vier-
de minuut de eerste kans van 
de wedstrijd. Sandra van We-
tering bracht na een intercep-
tie Daisy Schut in scoringsposi-
tie die haar inzet echter geneu-
traliseerd zag worden. De eerste 
strafcorner van de middag was 
ook voor Strawberries, maar de 
push van Sandra van Wetering 
had niet het gewenste resultaat. 
Vervolgens overleefde Straw-
berries zelf twee strafcorners. 
Bij de tweede strafcorner voor-
kwam keepster Janet Bondi tot 
tweemaal toe een doelpunt. In 
de 23ste minuut scoorde Straw-
berries uit haar derde strafcorner 
het openingsdoelpunt. 
Op aangeven van Renske van 
Driel liet Lesha Schellevis met 
een lage, onverwachte slag de 
defensie van Zoetermeer kans-
loos. Met die 1-0 stand zou ook 

gepauzeerd gaan worden hoe-
wel Zoetermeer in de eindfase 
van de eerste helft nog diverse 
mogelijkheden op de gelijkma-
ker had.
Die gelijkmaker kwam er in de 
derde minuut na de pauze toen 
Zoetermeer via een fraai com-
binatiedoelpunt scoorde. Nog in 
diezelfde minuut kon Strawber-
ries weer op voorsprong komen, 
maar A-junior Fiona Dalhuijsen 
zette de grote kans niet om in 
een doelpunt. 
Strawberries bleef aanvallen 
en in de zesde minuut van de 
tweede helft waren zowel Lesha 
Schellevis als Renske van Driel 
middels een strafcornervariant 
dichtbij een doelpunt. Dat twee-
de doelpunt van Strawberries 
kwam er toch, in de twaalfde mi-
nuut na de rust. 
Met een prachtige pass bedien-
de Noortje Visser Sandra van 
Wetering die de cirkel inging en 
haar lage slag werd uiteindelijk 
door Fiona Dalhuijsen het doel 
ingetikt. 
In de slotfase van het duel ver-
kreeg Zoetermeer nog meerdere 
kansen op de gelijkmaker, maar 
Zoetermeer bleek dus niet meer 
in staat de sterke defensie van 
Strawberries te passeren. (WB)

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl
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Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Velserbroek - Zangschool A-
Muze te Velserbroek presenteert 
dit voorjaar een aantal zangtrai-
ningen voor mini’s (5-6 jaar) en 
maxi’s (7-11 jaar). Yvon Agter-
hof-Ter Weyde geeft met passie 
les aan kinderen en volwasse-
nen in zowel kleine groepjes als 
privé. Vanaf zondag 11 april start 
een nieuwe cursus SwingKids in 
buurthuis de Veste in Velser-
broek. De cursus zal uit een vijf-
tal lessen bestaan waarbij tij-
dens de laatste les een uitvoe-
ring voor ouders en bekenden 
op het programma staat. De les-
sen zullen onder andere bestaan 
uit een stukje techniek, die de 
kids op een speelse wijze aange-
leerd wordt. Voorop staat dat er 
vooral veel plezier aan zang be-
leefd wordt. Zangschool A-muze 
heeft reeds behoorlijke bekend-
heid gecreëerd door haar regel-
matige workshops voor kinde-
ren in Velserbroek en Haarlem. 
Na de zomer worden deze work-
hops ook weer opgepakt, waar-
bij de SwingKids kennis mogen 
maken met een echt podium en 
het zingen met een microfoon.  
Binnenkort kom Yvon met een 
speciaal programma voor hoog-
sensitieve kids en jonge mensen 
met AD(H)D. Voor meer informa-
tie: www.a-muze.org of telefoon-
nummer 06-46310586.

Zanglessen
bij Swing Kids

Spelbijeenkomst bij Visio
Haarlem – Mensen met een vi-
suele beperking kunnen op 22 
april aangepast spelmateriaal 
uitproberen. Dan is er een spel-
bijeenkomst georganiseerd door 
Viso, in samenwerking met spe-
lotheek MamaMia uit Velser-
broek. Er is een ruim assorti-
ment beschikbaar, zoals speel-
kaarten met grote afbeeldingen 
en Mens-erger-je-niet met voel-
bare vakjes. Het doel is mensen 
kennis te laten maken met het 

materiaal. Het samen spelen van 
de spellen met ziende en slecht-
ziende mensen staat hierbij cen-
traal. Op donderdag 22 april van 
10.00 tot 12.00 uur, Visio is ge-
vestigd aan de Amsterdamse 
Vaart 268 te Haarlem. 
Deelname is gratis, aanmelden 
gewenst. Dit kan bij José Ber-
nard van Visio via 023-5434600 
of bij Thea Verbrugh van Mama-
Mia via 023-5388830. Zie ook 
www.visio.org.

Velserbroek - Het  nationaal 
dames Nederlands zitvolleybal-
team geeft op donderdagavond 
7 oktober in het Polderhuis een 
uitgebreide volleybaldemonstra-
tie en clinic aan de dames die 
mee zullen gaan doen aan het 7e 
HHI-Metaalwerken Dames Stra-
ten Zaalvolleybaltoernooi.  Sinds 
2000 heeft het dames zitvolley-
balteam zich sterk weten te ves-
tigen in de wereldtop. Niet al-
leen gehandicapte mensen spe-
len zitvolleybal.  Zowel valide als 
invalide sporters zijn op recre-
atief, als op prestatieniveau sa-
men bezig om hun sport inten-
sief te beleven.

Clinic 
zitvolleybal

RKVV houdt Highland 
Games voor de jeugd
Driehuis - Vanwege het enorme 
succes van vorig jaar heeft de 
activiteitencommissie van RKVV 
Velsen besloten ook dit jaar de 
Highland games voor de jeugd 
te organiseren. Nadat de voor-
bereidingen zoals het verkrijgen 
van vergunningen, afspraken 
met de brandweer en het rege-
len van een sponsor voor de toi-
letten rond waren kon het festijn 
van start gaan. Zondag stonden 
meer dan 70 jongens en meis-
jes, allen spelers van de D pupil-
len en C en B junioren van RKVV 
Velsen, te trappelen om aan de 
Schotse spelen mee te doen. Na 

uitleg stonden ruim 20 vrijwilli-
gers klaar om de deelnemers te 
begeleiden. De vrijwilligers kre-
gen daarbij professionele bege-
leiding van Hanny en Bram De-
geling van Continental Highland 
Games. Alhoewel het weer vo-
rig jaar iets beter was, hadden 
we dit jaar ook geen klagen. De 
deelnemers hebben stuk voor 
stuk hun uiterste best gedaan. 
De uitslagen waren als volgt: 1. 
het team van Aad de Heer’ 2. het 
team van Ralph Emmen; 3. het 
team van Nico Pronk. De beste 
jongen was Mark Goes en beste 
meisje Bo Kok.

Dames Strawberries 
winnen van Zoetermeer
Driehuis - De dames van Straw-
berries zijn aan een goede reeks 
wedstrijden bezig. De formatie 
van coach Simon de Hoog bleef 
voor de zesde keer op rij onge-
slagen en is daarmee bijna uit de 
degradatiezorgen. Vorige week 
zondag won Strawberries thuis 
met 2-1 van Zoetermeer en steeg 
daardoor naar de negende plaats 
op de ranglijst.
Strawberries kreeg in de vier-
de minuut de eerste kans van de 
wedstrijd. Sandra van Wetering 
bracht na een interceptie Dai-
sy Schut in scoringspositie die 
haar inzet echter geneutraliseerd 
zag worden. De eerste strafcor-
ner van de middag was ook voor 
Strawberries, maar de push van 
Sandra van Wetering had niet het 
gewenste resultaat. Vervolgens 
overleefde Strawberries zelf twee 
strafcorners. Bij de tweede straf-
corner voorkwam keepster Janet 
Bondi tot tweemaal toe een doel-
punt. In de 23ste minuut scoorde 
Strawberries uit haar derde straf-
corner het openingsdoelpunt. Op 
aangeven van Renske van Driel 
liet Lesha Schellevis met een la-
ge, onverwachte slag de defensie 
van Zoetermeer kansloos. Met 

die 1-0 stand zou ook gepau-
zeerd gaan worden hoewel Zoe-
termeer in de eindfase van de 
eerste helft nog diverse mogelijk-
heden op de gelijkmaker had.
Die gelijkmaker kwam er in de 
derde minuut na de pauze toen 
Zoetermeer via een fraai combi-
natiedoelpunt scoorde. Nog in 
diezelfde minuut kon Strawber-
ries weer op voorsprong komen, 
maar A-junior Fiona Dalhuijsen 
zette de grote kans niet om in 
een doelpunt. Strawberries bleef 
aanvallen en in de zesde minuut 
van de tweede helft waren zowel 
Lesha Schellevis als Renske van 
Driel middels een strafcornerva-
riant dichtbij een doelpunt. Dat 
tweede doelpunt van Strawber-
ries kwam er toch, in de twaalf-
de minuut na de rust. Met een 
prachtige pass bediende Noor-
tje Visser Sandra van Wetering 
die de cirkel inging en haar lage 
slag werd uiteindelijk door Fio-
na Dalhuijsen het doel ingetikt. 
In de slotfase van het duel ver-
kreeg Zoetermeer nog meerdere 
kansen op de gelijkmaker, maar 
Zoetermeer bleek dus niet meer 
in staat de sterke defensie van 
Strawberries te passeren. (WB)

Sponsor IJmuiden B2
Velsen-Zuid - Het voetbal-
team van IJmuiden B2 voetbal-
de al een aantal jaren in dezelfde 
shirts. Om de jongens weer net-
jes voor de dag te laten komen, 
zijn ze in een geheel nieuwe te-
nue gestoken. 
Deze shirts, broeken en kousen 
zijn beschikbaar gesteld door 
Tankstation Koks aan de Minis-

ter van Houtenlaan, tegenover 
Sportpark Schoonenberg waar 
VV IJmuiden zijn voetbalcom-
plex heeft. 
De voetbalvereniging IJmuiden 
en in het bijzonder de jongens 
en begeleiding van B2 bedanken 
tankstation Koks voor de prachti-
ge outfit, waar ze weer goed mee 
voor de dag kunnen komen. 

Museumweekend
in Pieter Vermeulen
Driehuis - Zoals elk jaar neemt 
het Pieter Vermeulen Muse-
um ook dit jaar weer deel aan 
het Museumweekend.  Wegens 
succes is het landelijke the-
ma van vorig jaar ‘Laat je verlei-
den door een museumstuk’ ge-
prolongeerd. Het Pieter Vermeu-
len Museum besloot dit jaar ook 
een succes nummer te herhalen 
en heeft daarom zondag 11 april 
twee preparateurs uitgenodigd.
In het museum, dat ook bekend 
staat om zijn uitgebreide collec-
tie opgezette dieren, laten deze 
preparateurs zien hoe je dieren 
zo kunt preparen dat ze eeuwige 
leven krijgen.
Regelmatig gaan er in de natuur 
dieren dood, hetzij door natuur-
lijke oorzaken, hetzij door toe-
doen van de mens bijvoorbeeld 
in het verkeer. Sommige van de-
ze dieren komen bij het Pieter 
Vermeulen Museum terecht. De 
kunst is om de dieren zo te pre-
pareren dat ze bezoekers ver-
wonderen zoals levende die-
ren dat ook kunnen. Het muse-
um ondervindt al jaren dat deze 
dieren bezoekers verleiden, alle 
verbodbordjes ten spijt, tot aan-
raking. Hoe het prepareren in 
zijn werk gaat kan je dus komen 
bekijken in het Pieter Vermeulen 
Museum tijdens het museum-
weekend op zondag 11 april. De 
preparateurs kunnen je ook ver-
tellen wat je moet doen als je een 

dood dier hebt of vindt en je wilt 
hem laten opzetten.
Zondag 11 april geeft Walter in 
’t Veldt samen met collega Peter 
Spannenburg doorlopend een 
presentatie van het preparateurs 
ambacht. De preparateurs zijn 
van 14.00 tot 16.00 uur aanwe-
zig. De toegang tot het museum 
is deze dag gratis.
In het kader van onze tentoon-
stelling Jurassic Polderland over 
Nederlandse reptielen en amfi-
bieën kunnen kinderen tot 8 jaar 
deze middag vanaf 13.30 een 
lang maken van klei en hem ver-
volgens beschilderen. Er is maar 
beperkt aantal plaatsen dus 
geef je op tijd op via info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl of via 
0255-536726. Voor het knutselen 
wordt een materiaalvergoeding 
van 50 cent gevraagd.

Haarlem - Een 21-jarige Haar-
lemse heeft vorige week don-
derdag rond 20.35 uur op de 
Kleverlaan een aanrijding ver-
oorzaakt, nadat zij de contro-
le over haar voertuig was ver-
loren. De auto van de vrouw 
kwam hierdoor op de zijkant 
op het wegdek terecht en 
botste vervolgens tegen een 
geparkeerde auto aan waar-
na de auto weer op zijn wielen 
terechtkwam. De Haarlemse 
werd door ambulanceperso-
neel onderzocht, maar hoefde 
niet naar het ziekenhuis.

Eenzijdige
aanrijding 
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Peuterspeelzaal 
Olleke Bolleke

Frans Netscherlaan 4c, 2071 AZ Santpoort-Noord

Olleke Bolleke nu ook met 
verlengde openingstijden

Naar keuze 1 tot 5 ochtenden per week, van 7.30 uur tot 13.00 uur.
Flexibel: makkelijk tijdelijk meer uren.

Plezierig voor je kind, praktisch voor z’n ouders
....en de fiscus betaalt vaak flink mee!

Inschrijven voor gebruikelijke tijden kan natuurlijk ook altijd!
Kijk op www.peuterspeelzalenvelsen.nl

of bel met Mieke Groeneveld, Stichting Welzijn Velsen: 0255 – 548548

Geef je kind speelruimte:
nu tot vijf ochtenden per week!

Velserbroek - Binnenkort wordt 
gestart met een nieuwe activiteit 
voor de Velserbroekse jeugd, Go. 
Dit is een Oosterse denksport. Er 
komt een korte cursus voor ba-
sisscholieren vanaf groep 5 op 
vier opeenvolgende dinsdagmid-
dagen. De eerste keer is op 1 ju-
ni, van 15.15 tot 16.15 uur, op een 
locatie in het centrum van Vel-
serbroek. Het gaat om een intro-
ductiecursus Go. De kosten be-
dragen 10 euro voor vier keer.
Opgeven voor deze cursus, of 
informatie inwinnen kan bij Jos 
van Tongeren (Go Leraar) via 06- 
43724440.

Oosterse denk-
sport ‘Go’ voor 
de basisschool

Santpoort-Zuid - Vereniging 
Santpoorts Belang houdt vrijdag 
16 april om 14.00 uur een film-
voorstelling in de Poorterzaal van 
‘t Brederode Huys. De film De 
Storm gaat over over Julia (Sylvia 
Hoeks), een 18-jarige Zeeuw-
se boerendochter, die zwan-
ger raakt van haar vriendje Koos 
(Sanne den Hartogh), een vis-
sersjongen. Koos schrikt zo van 
dit nieuws dat hij met de noor-
derzon vertrekt. Julia staat er he-
lemaal alleen voor in een vijandig 
dorp: zwangerschap en bevalling 
worden eerst veroordeeld en la-
ter genegeerd door haar familie 
en dorpsgenoten. De boerderij 
waar Julia woont, wordt op 31 ja-
nuari 1953 verzwolgen door een 
zondvloed, maar moet haar ba-
by achterlaten. Dan onderneemt 
ze een moeilijke zoektocht naar 
haar kind. Toegang: gratis.

Film ‘De Storm’ 
bij Santpoorts
Belang

Spaarndams Gemengd 
Koor luidt noodklok
Spaarndam - Het voortbe-
staan van het Spaarndams Ge-
mengd Koor hangt aan een zij-
den draadje. Dat is tragisch want 
het koor heeft in 2008 zijn 100-
jarig bestaan gevierd met een 
prachtig concert. Bij die gele-
genheid is de Koninklijke Ere-
penning uitgereikt.
De laatste jaren is het aantal le-
den sterk teruggelopen.  Het 
koor telt nu nog ongeveer 30 le-
den. Kenners van koormuziek 
die het laatste optreden tijdens 
de kerstsamenzang hebben ge-
hoord, vinden dat de koorklank 
nog steeds heel mooi is, ondanks 
het kleinere aantal leden. 
Het repertoire wordt gekozen 
door een muziekcommissie in 
samenspraak met dirigent Wim 
Leysing, docent aan het Amster-
dams conservatorium. De com-
missie streeft naar een gemengd 
repertoire, licht klassiek, ‘muziek 
voor miljoenen’, zoals Brahms, 
Schubert, Rossini, Verdi, Bizet.
Het  koor wil zich niet neerleg-

gen bij een opheffing maar om 
de ondergang te voorkomen zijn 
nieuwe leden noodzakelijk en 
ook  mensen die in het bestuur 
willen plaatsnemen. Belangstel-
lenden uit Spaarndam en wijde 
omgeving kunnen op donder-
dagavond een repetitie bijwonen 
(Spaarneschool, Pol 18, Spaarn-
dam). Het koor is laagdrempelig, 
voorzingen hoeft niet.
Wie na twee maanden besluit lid 
te willen worden, gaat dan pas 
contributie betalen (12,50 per 
maand). Wie zich niet wil vast-
leggen kan op projectbasis mee-
doen.
Op 28 mei (avond) en 30 mei 
(middag) zingt het koor on-
der andere delen uit Der Zigeu-
nerbaron in de Oude Kerk van 
Spaarndam met medewerking 
van solisten.
De toegang is niet gratis (zoals 
per abuis eerder vermeld) maar 
kost 10 euro (incl. consumptie).
Info: Pim Boer (023-5380560), 
Jan in ’t Veld (023-5374559).

Geslaagd paastoernooi
bij KHC Strawberries
Driehuis - Afgelopen week-
einde vond voor de 29ste keer 
het Strawberries Easter Tour-
nament plaats. Op zaterdag 
gingen 24 teams de sportieve 
strijd met elkaar aan. Zondag 
werden de finales gespeeld.

Zaterdagochtend gaf wethouder 
Baerveldt het startsein en het 
leek er even op dat het een aar-
dige dag zou worden, maar hal-
verwege de middag pakten don-
kere wolken zich samen boven 
de hockeyvelden. Toch werd er 
door de regen niet minder ge-
hockeyd. Een Engelse speelster 
was zo fanatiek dat niet alleen 
de bal in het doel ging maar ook 
haar stick. Slechts een handje-
vol supporters stond nog langs 
de lijn te kleumen. De meesten 
hadden het clubhuis opgezocht 
of de tent die er voor stond. Hier 
konden de koude handen ge-
warmd worden bij de vuurkorf. 
James (21) en Charlotte (19), die 
uitkwamen voor het Londense 
Bar Stars, hadden het prima naar 
hun zin. ,,Dit is de tweede keer 
dat we het toernooi meemaken, 
maar voortaan komen we elk 
jaar. Wat een feest. Wat een ge-
weldige sfeer’’, roept James en-
thousiast. Charlotte vult aan: 
,,Aardige mensen en leuke mu-
ziek!’’
Hans en Danny bemannen de 
EHBO-post van het Rode Kruis 

Velsen. Ze hebben het rede-
lijk druk. ,,Door de kou ontstaan 
sneller schaafwonden als je valt. 
Wij maken het schoon, plakken 
eventueel een pleister en dan 
gaan ze het veld weer in, het 
zijn echte bikkels’’, vertelt Hans. 
‘s Avonds was er een feest dat 
het thema ‘Carnaval Festival’ 
had meegekregen, maar ‘s mid-
dags leek het of sommige spe-
lers daarvoor al aan het oefenen 
waren. Er was een team dat in 
kilts speelde en een ander team 
droeg vrolijk gebloemde broe-
ken. Het eerste herenteam van 
Strawberries was in glimmende 
pakken verkleed als de New Kids 
en deze spelers bleven goed in 
hun rol. Chantal, die in het vier-
de speelt, vertelde dat haar team 
die avond als elfjes zou komen. 
Ook zij genoot: ,,Jammer dat de 
regen spelbreker is, verder is het 
weer één groot feest.’’
Ook de organisatie van het toer-
nooi is tevreden. Kasper Schou-
ten, voorzitter van de toernooi-
commissie die al in december 
vorig jaar was begonnen met de 
voorbereidingen: ,,Het is prima 
verlopen, iedereen is dik tevre-
den. De weersverwachting was 
slechter voorspeld, dus dat viel 
ook mee. Nu op naar het 30ste 
toernooi, dat iets extra’s mee zal 
krijgen. Maar we hebben nog 
een jaar om daar over na te den-
ken.’’ (Carla Zwart)

Zangproject in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Dinsdag-
avond 13 april om 20.00 uur start 
er nog een zangproject van Antje 
de Wit in de Dorpskerk. Dit pro-
ject is gericht op een muzikale 
bijdrage aan de feestelijke oecu-
menische Pinksterdienst én ook 
op een extra vesper in de tijd ná 
Pinksteren, begin juni. 
Er wordt deze keer een bijzonder 
stuk van een oude meester inge-
studeerd (William Byrd of Tho-
mas Tallis). Tevens zullen mooie 
liederen en gebeden gezonden 
worden over de Geest.
Er zal worden gezongen op zon-
dag 23 mei (Pinksterdienst) en in 
een vesper in juni).
Wie zingt er mee? De kosten 

voor deelname aan de repetities 
van dit project bedragen 19 euro. 
De repetities zijn iedere dinsdag-
avond van 20.00 tot 21.30 uur. 
Geen repetitie op 4 mei.
Zangers in alle stemtypen (so-
praan, alt, tenor, bas) worden bij 
deze uitgenodigd om mee te zin-
gen in dit projectkoor ‘Dorps-
kerkcantorij’. Het koor staat on-
der leiding van Antje de Wit. Re-
petities vinden plaats in het Ont-
moetingscentrum achter de 
Dorpskerk te Santpoort-Noord 
aan de Burgemeester Ensche-
délaan 67. Aanmelden kan via 
symphonia@xs4all.nl of eventu-
eel telefonisch bij Antje de Wit, 
023-5373192 of 06-21805104.
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Ex-profvoetballer Tom 
Zoontjes werkt bij Zebra
Regio - Zebra Uitzendbureau is 
in de vijftien jaar van haar be-
staan flink gegroeid. Het bedrijf 
heeft een goede reputatie en 
staat bekend om haar betrokken-
heid aan veel regionale en spor-
tieve evenementen. Ex-profvoet-
baller Tom Zoontjes (op de foto 
rechts) past dus prima in dit con-
cept. Hij werkt al sinds 2008 bij 
Zebra Uitzendbureau in IJmui-
den en Beverwijk. Tegenwoordig 
is hij intercedent en verantwoor-
delijk voor de sector Techniek.
Tom Zoontjes is onder andere 
oud-prof speler van AZ, Spar-
ta Rotterdam, Telstar en was in-
ternational bij Jong Oranje. Me-
de door blessures heeft hij beslo-
ten zich volledig te richten op zijn 
maatschappelijke carrière. Voet-
ballen doet hij nog wel maar dan 
op top-amateurniveau bij FC Lis-
se. ,,Ik mis het betaald voetbal 
wel,’’ zegt hij. ,,Maar bij Zebra zit 
ik op mijn plek.’’
Tijdens zijn voetbalperiode volg-
de hij een studie aan de Johan 
Cruyff University, HBO Sporteco-
nomie. Eenmaal afgestudeerd 
en nog spelend bij Telstar wil-
de Tom graag, naast zijn voet-
balactiviteiten, parttime aan het 
werk. Daarvoor schakelde hij Ze-
bra Uitzendbureau in. Tom: ,,Om-
dat het lastig bleek een geschik-

te baan voor mij te vinden leek 
het aanvankelijk op niets uit te 
lopen. Totdat Henk Brandjes, di-
recteur Zebra Uitzendbureau, mij 
het voorstel deed om binnen Ze-
bra aan het werk te gaan.’’
Tom werd ingezet als KAM-coör-
dinator. Tom stroomlijnde en di-
gitaliseerde in die hoedanigheid 
de bedrijfsvoering van Zebra Uit-
zendbureau. Sinds september 
2009 is Tom, na een interne op-
leiding, intercedent voor de tech-
nische sector van Zebra Uitzend-
bureau, met het doel deze sector 
binnen het bedrijf te versterken. 
,,In de IJmond is altijd vraag naar 
technisch personeel en ook is 
er voldoende aanbod, dus is het 
een kwestie van de markt ver-
kennen, bedrijven in kaart bren-
gen en vervolgens vraag en aan-
bod op elkaar afstemmen. Wel 
een uitdaging om dat nu te gaan 
doen. Mijn betaald voetbal ach-
tergrond kan me daar bij helpen. 
Temeer daar veel mensen affini-
teit hebben met voetbal. En als 
Zebra Uitzendbureau hebben we 
al een goede reputatie op ande-
re werkterreinen. Dat werkt dus 
heel prettig. En als een match 
slaagt heb je aan twee kan-
ten een tevreden klant, het werk 
geeft dus veel voldoening.’’ (Ka-
rin Dekkers)

Actie DA Jongejan
en Cendré Haarmode
IJmuiden - Een nieuw voorjaar, 
een nieuw begin: daar hoort een 
leuke actie bij. Om het net dat 
beetje extra mee te geven zodat 
het iets feestelijks krijgt. Uschi 
Jongejan van DA Drogisterij en 
Parfumerie Jongejan in de Zee-
wijkpassage laat al ruim twintig 
jaar haar kapsel verzorgen door 
Bob Keuzekamp van Cendré 
Haarmode aan de Reggestraat 
86. Ze hadden het er al vaker 
over gehad, om eens iets ludieks 
te doen voor hun gezamenlijke 
klanten. En daar zijn ze nu uit. Tot 
31 mei krijgt iedereen bij een be-
steding vanaf vijftien euro bij DA 
Drogisterij en Parfumerie Jonge-
jan een kappersbon van vijf euro 
cadeau. Die kan gebruikt worden 
voor een korting op een kappers-
behandeling bij Cendré Haarmo-
de, maar men kan ook doorspa-
ren voor een volledig gratis kap-
persbehandeling. Veel mensen 
hebben zin in iets nieuws als het 
voorjaar wordt. Men kan bij DA 
Drogisterij en Parfumerie Jonge-
jan de nieuwste geuren en ma-
ke-up in de frisse voorjaarskleu-
ren aanschaffen en dan daar-
na heerlijk naar de kapper voor 
een verzorgd, nieuw kapsel. Bob 
is net terug van de kappersbeurs 
in Rotterdam en deed daar veel 
inspiratie op, hij is weer hele-
maal op de hoogte van de actu-
ele haarmodelijnen. ,,Zo profite-
ren mijn klanten en de klanten 
van Uschi van de nieuwste mo-
detrends.’’, zegt Bob. Tijdens de-

ze actie is er ook een schriftelij-
ke prijsvraag. Mensen kunnen de 
ingevulde formulieren in de daar-
voor bestemde bus deponeren 
die in beide zaken staat. Zo ma-
ken zij kans op één van de drie 
cadeaubonnen in elke zaak.
Dan komt er eind mei nog een 
hele leuke actie, die nog even een 
verrassing blijft. Het zal plaats-
vinden in de Zeewijkpassage en 
de opbrengst gaat naar een goed 
doel: de Samenloop voor Hoop. 
Deze wordt op 29 en 30 mei door 
atletiekvereniging Suomi geor-
ganiseerd, er wordt dan geld in-
gezameld voor verder onderzoek 
naar borstkanker. Maar daarover 
later meer. Nu eerst profiteren 
van de leuke actie met kappers-
bonnen en van de prijsvraag.

Velsen – Vorige week donder-
dag maakten de informateurs 
Mooij en Poelmann aan de ge-
meenteraad bekend wat hun 
voorstel is voor het nieuw te vor-
men college van wethouders. 
Op hun voorstel zal dit bestaan 
uit de VVD, PvdA, CDA, D66V 
en GroenLinks. De informateurs 
hadden alle partijen gesproken 
en gewikt en gewogen, deze sa-
menstelling is volgens hen de 
best haalbare. Cornelis Mooij is 
nu formateur geworden. De ge-
noemde partijen buigen zich ver-
der over dit voorstel, zij bespre-
ken de verdeling van de porte-
feuilles en welk raadslid zitting 
zal nemen in het college. Waar-
schijnlijk blijft dit Karel Ockeloen 
voor de PvdA, Annette Baerveldt 
voor D66V, Arjen Verkaik voor 
de VVD en Wim Westerman is 
de kandidaat voor GroenLinks. 
Het CDA moet nog kiezen uit de 
kandidaten Ineke Edzes-Alte-
na, Robert te Beest en Gert Jan 
van der Hulst. Later zal hier meer 
bekend over worden gemaakt, 
het nieuwe college zal naar ver-
wachting op 22 april geïnstal-
leerd worden.

Samenstelling 
coalitie bekend

Leerlingen Vellesan 
verzorgen zwemmers
IJmuiden - Tijdens het vrou-
wenuurtje, van negen tot tien 
uur, in Zwembad de Heerendui-
nen konden de zwemmende da-
mes zich woensdagochtend la-
ten verzorgen door vierdejaars 
leerlingen van het Vellesan Col-
lege. De dames konden kiezen: 
haren laten föhnen en stylen, 
een handmassage of een luxe 
nagelverzorging.
De meisjes, en een jongen, zit-
ten er eerst nog wat onwennig 
bij. Het is de eerste keer dat ze 
‘onbekenden’ behandelen. Hoe-
wel onbekend, de oma van Joy-

ce laat haar nagels graag door 
haar kleindochter doen (foto). 
De zwemmers komen ook wat 
onwennig binnenstappen. Maar 
wie wel durft, is zeer te spreken 
over de leerlingen die dit project 
doen tijdens hun cluster uiter-
lijke verzorging dat slechts zes 
weken duurt. Niet alle leerlingen 
willen iets met uiterlijke verzor-
ging gaan doen. Joyce wil kleu-
terjuf worden, Ariena doktersas-
sistente, Rochelle verpleegkun-
dige en Twan wil naar de land-
macht. Maar eerst nog het exa-
men. Succes! (Karin Dekkers)

Vroege examenstunt
IJmuiden - Je docenten een beetje pesten mag, als je bijna exa-
men doet. Inwonende vierdejaars leerlingen van het Maritiem Colle-
ge Velsen zijn onlangs tot diep in de nacht bezig geweest om 3000 
bekertjes water neer te zetten in de gang naar de lokalen. Docenten 
mochten die natte barricade ‘s morgens opruimen. De examenstunt 
werd gebroederlijk afgesloten met koffie met gebak.

Velsen 
Centraal
op Seaport TV
IJmuiden - De fractievoorzit-
ters van het CDA, Groen Links 
en de Christen Unie discussië-
ren over de actuele politieke za-
ken in de gemeente Velsen Het 
gesprek met de pas benoemde 
voorzitter van het College van 
Bestuur van het Nova College, 
Hans Snijders met eindredac-
teur Jac. Zuurbier is deze week 
het andere bestanddeel van de 
komende dagelijkse tv-uitzen-
dingen van Seaport.
De fractievoorzitters van het 
CDA (Robert te Beest), Groen 
Links (Wim Westerman) en 
Christen Unie (Frits Korf) gaan 
met elkaar in discussie over ac-
tuele politieke problemen in de 
gemeente Velsen zoals het nieu-
we winkelcentrum in IJmuiden, 
de problemen bij De Binnenha-
ven en de nieuwbouw van de 
BBV-basisscholen De zandloper 
en De Klipper in IJmuiden Duin-
wijk en Zeewijk. 
En het tekort aan geschikte ge-
certificeerde stageplaatsen ko-
men aan de orde. Op vrijdag 9 
april starten deze programma’s, 
die de gehele week iedere dag 
om 17.00 en 21.00 uur uitgezon-
den worden. 
Kijkers kunnen deze uitzendin-
gen van Velsen Centraal onder 
regie van Peter Denkema be-
kijken via het analoge Ziggo-
kanaal  (12++), het digitale ka-
naal 951. Op de teletekstpagi-
na’s 331 en 332 van Seaport TV 
en op de website van Seaport 
TV staan deze TV- programma’s 
vermeld.
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Gemeente bezuinigt bijna
1,5 miljoen op personeel
De gemeente Velsen gaat het ko-
mende jaar voor bijna 1,5 miljoen 
euro bezuinigen op haar personeel. 
Dat doet zij door sommige taken an-
ders in te delen en langer openstaan-
de vacatures niet te vervullen. De 
dienstverlening aan de klanten komt 
niet in gevaar.

Velsen moet bezuinigen en spaart daar-
bij de eigen organisatie niet. Met als uit-
gangspunt dat de dienstverlening aan 
klanten er niet onder mag lijden, vermin-
dert de gemeente haar personeelsbe-
stand dit jaar met 23,7 fulltime formatie-
plaatsen. Dat is bijna 5,5% van de tota-
le formatie en vertegenwoordigt een be-
drag van 1.494.000 euro.

In de meerjarenbegroting van de ge-
meente voor 2010-2013 heeft de ge-
meenteraad vastgelegd dat er voor dit 
bedrag op personeelskosten bezuinigd 
moet worden; dit wordt een personele 
taakstelling genoemd. Deze maatregel is 
nodig om de begroting sluitend te krij-
gen.

Door bepaalde werkzaamheden efficiën-
ter te doen en langer openstaande vaca-
tures niet te vervullen, heeft het College 
nu aan die taakstelling voldaan. Het Col-
lege heeft daarbij aangetekend dat daar-
mee de grens aan bezuinigingsmoge-
lijkheden op het personeel is bereikt, wil 
men de dienstverlening aan de klanten 
op peil houden.

Feestdagen in april en mei
Stadhuis aantal dagen dicht
In april en mei zijn er meerdere feest-
dagen, zowel religieuze als nationale. 
Het stadhuis is in deze maanden een 
aantal dagen gesloten.

In april is het stadhuis dicht op:
Vrijdag 30 april Koninginnedag

In mei is het stadhuis dicht op:
Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei Verplichte vrije dag
Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag

Gevallenen Oud-Indië 
herdacht op Duinhof
In de jaren 1945-1950 kwamen veertien mannen uit Velsen om in het voormalig Ne-
derlands-Indië. Op woensdag 31 maart werden zij herdacht, zoals elk jaar gebrui-
kelijk. Het College van Burgemeester en Wethouders legde namens de gemeente 
Velsen een krans bij het monument, dat sinds 1995 te vinden is op begraafplaats 
Duinhof aan de Zeeweg. Burgemeester Weerwind hield een korte toespraak. (foto: 
Reinder Weidijk)

Werk aan Heerenduinweg
In de afgelopen maanden hebben veel 
asfaltwegen forse schade opgelopen 
door sneeuw en vorst. Er zijn diverse 
herstelwerkzaamheden gepland, die 
voor de nodige overlast zullen zorgen, 
vooral voor het verkeer op de drukbe-
reden hoofdroutes. 

De gemeente Velsen probeert de overlast 
te beperken door zoveel mogelijk werk-
zaamheden te combineren. Zo is van de 
huidige afsluiting van de Heerenduinweg 
– tussen Gijzenveltplantsoen en de nieu-

we fietsoversteekplaats – gebruik gemaakt 
door een deel van de Heerenduinweg op-
nieuw te asfalteren en een dubbele door-
getrokken asstreep aan te brengen. Daar-
door hoeft de weg later dit jaar niet op-
nieuw afgesloten te worden. De Heeren-
duinweg gaat volgens planning 22 april 
weer open. Later dit jaar worden andere 
wegen aangepakt, zoals gedeelten van de 
Hagelingerweg en de Waterloolaan, de Sta-
tionsweg (huizenzijde), de rotonde Wüstel-
aan en de Kanaaldijk. Daarover volgt apart 
bericht. (foto: Hans van den Bos)

Centrum voor Jeugd en Gezin
Een toegankelijk inlooppunt waar Vel-
senaren met al hun vragen over op-
groeien en opvoeding terechtkun-
nen: een Centrum voor Jeugd en Ge-
zin. Met de vaststelling van het Pro-
jectplan CJG is het CJG Velsen weer 
een stapje dichterbij gekomen. 

Het College van burgemeester en wet-
houders heeft in haar vergadering van 6 
april jl. het projectplan vastgesteld voor 
het Centrum voor Jeugd en Gezin in Vel-
sen (CJG). Bij een CJG, een samenwer-
kingsverband van tal van maatschappelij-
ke organisaties, kunnen kinderen en jon-
geren tot 23 jaar, ouders / verzorgers én 
professionals terecht met al hun vragen 
over opgroeien en opvoeding. Wettelijk is 
bepaald dat in 2011 elke gemeente in Ne-
derland over een CJG moet beschikken.
Vanuit het CJG wordt advies en informatie 
gegeven, kan doorverwijzen plaatsvinden 
en zorg gecoördineerd worden. Daartoe 
maakt het CJG afspraken met allerlei zor-
ginstanties en –instellingen in de regio, 
onder andere in Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest. De verwachting is dat wan-
neer zij effectief en efficiënt samenwer-
ken, het aantal verwijzingen naar langdu-
rige en geïndiceerde zorg omlaag gaat – 
en daar hebben zowel cliënten als zorg-
verleners en gemeenten baat bij. 
In 2010 komen er binnen de gemeente 
Velsen een fysiek inlooppunt, een website 

en een telefoonnummer. Er wordt nog ge-
zocht naar een geschikte locatie, bij voor-
keur in  het centrum van IJmuiden. Velsen 
heeft, samen met de andere gemeenten 
in Midden-Kennemerland, gekozen voor 
hetzelfde CJG logo. Dat maakt de CJG’s 
herkenbaar voor een grote groep men-
sen.
De projectleider CJG is in dienst bij de 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland en 
moet ervoor zorgen dat het CJG er daad-
werkelijk komt. De verwachting is dat het 
CJG Velsen eind 2010 zijn deuren zal ope-
nen.
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Weekmarkt Velsen-Noord
dinsdag 13 april van start
Op dinsdag 13 april om 11.00 uur gaat 
de weekmarkt aan de Wijkerstraatweg in 
Velsen-Noord van start. Zeven verkoop-
wagens bieden tussen 11.00 en 16.00 
uur hun waren aan, variërend van verse 
groente en fruit tot gegrilde kip en zui-
velproducten. Omdat de weg tussen de 
bloemenkiosk en de Melklaan wordt af-

gezet, kan hier niet worden geparkeerd. 
De weekmarkt is een initiatief van een 
ondernemer uit Velsen-Noord. Het sluit 
goed aan bij het project ’Frisse Wind’ dat 
de leefbaarheid in Velsen-Noord stimu-
leert. De weekmarkt gaat voorlopig drie 
maanden op proef draaien; daarna wordt 
bekeken of hij wordt voortgezet.

Speeltuin Santpoort is open
De zaterdag vóór Pasen is het officiële startsein gegeven voor het nieuwe sei-
zoen van de speeltuin in Santpoort-Noord. Ter gelegenheid daarvan onthulde bur-
gemeester Weerwind een nieuwe galeischommel, die ogenblikkelijk in gebruik 
werd genomen door de aanwezige kinderen. Tante Eef, sinds jaar en dag de be-
heerder van Speeltuin Santpoort, kreeg een mooie bos bloemen. Sinneke van 
de Veen vond het gouden ei en kreeg als prijs een volle zak snoepgoed. (foto’s: 
Reinder Weidijk)

Weekendwerk aan N/A208
De provincie werkt aan de A208. De 
nieuwe weg krijgt geluidsarm as-
falt, wordt waar mogelijk verder van 
de huizen afgelegd en ingericht als 
provinciale N208. De komende twee 
weekenden wordt er doorgewerkt, 
ook ’s nachts. Het verkeer wordt 
omgeleid met borden.

In de komende twee weekenden, van 9 
tot 12 april (zie plaatje) en van 16 tot 19 
april, worden de westelijke en oostelij-
ke rijbaan van de A208 om en om geas-
falteerd. Door het werk zoveel mogelijk 
gecombineerd uit te voeren, probeert 
de provincie de overlast tot een mini-
mum te beperken. De werkzaamheden 
zijn ingrijpend voor het verkeer, dat met 
borden wordt omgeleid. 

Kaarten van de omleidingsroutes staan 
op www.noord-holland.nl/A208 onder 
downloads. De aannemer werkt in de 
weekenden door in de avond en nacht. 
Hierbij is enige geluidshinder niet uit te 

sluiten. Als het weer bepaalde werk-
zaamheden bemoeilijkt, worden die 
doorgeschoven naar een latere datum. 
De provincie verzorgt de berichtgeving 
daarover. 

Bij de oprit Spaarndam bij McDonalds 
zijn veel bomen gekapt. De ouderdom 
van de bomen en de verkeersveiligheid 
gaven daar aanleiding toe. Er komen op 
termijn nieuwe bomen en struiken voor 
terug. Aan de Rijksweg bij Santpoort-
Noord worden er bomen bijgezet. De 
gemeente Velsen zal later dit jaar par-
keervakken tussen deze bomen aanleg-
gen (en niet naast deze bomen, zoals de 
website van de provincie vermeldt).

Op www.noord-holland.nl/A208 staat 
meer informatie over het werk, de plan-
ning, de bereikbaarheid en een over-
zicht van veelgestelde vragen. Wie het 
laatste nieuws wil ontvangen, kan zich 
via de site abonneren op een digitale 
nieuwsbrief. 
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BOUWAANVRAAG REGULIER 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-72-2010  Betelgeuzestraat 16 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw 

BP-73-2010  Santpoortse Dreef 4 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een buitenzwembad 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

BOUWAANVRAAG FASE 1 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
B1-4-2010  Prins Hendrikstraat ong. te IJmuiden; 

het oprichten van 23 woningen en 
9 appartementen (blok 8A) (OMGEZET 
VAN REGULIER NAAR 1E FASE) 

B1-5-2010  Breesaapstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 33 appartementen, 
commerciële ruimte en parkeervoor-
zieningen (Blok 10A+10B) (OMGEZET 
VAN REGULIER NAAR 1E FASE) 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

BOUWAANVRAAG LICHT 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-68-2010  Grote Boterbloem 80 te Velserbroek; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (zijgevel) 

BL-69-2010  Molenveltlaan 8 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achterzijde) 

BL-70-2010  De Ruyterstraat 24 te IJmuiden; 

KAPVERGUNNINGEN 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend: 
straat en huisnummer aantal en soort         
P.C. Hooftlaan 79 1 conifeer 
Lepelaar 19 1 esdoorn  
Spieghellaan 8 1 hulst  
Louise de Colignylaan 42 2 eiken   
Kerkerinklaan 65 1 berk  

Dagtekening van deze kapvergunningen is 6 april 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meld-
punt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met 
al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde 
stukken.

Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 

cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid



‘t Staende Tuygh in het nieuw
IJmuiden - Ter gelegenheid van het 15-jarig be-
staan van `t Staende Tuygh geeft het bekende 
IJmuider shantykoor op zondag 25 april een spet-
terend optreden in Stadsschouwburg Velsen.

Het gevarieerde programma bestaat uit twee delen. 
Voor de pauze zal de IJmuider Symfonie worden op-
gevoerd. Naast het ‘Tuygh’ treden ook vrouwenkoor 
Sparkle en de solisten Loes Nuijten, Cees Koldijk en 
Rapper MC Beer op. Na de pauze wordt de nieuwe cd 
van het Staende Tuygh gepresenteerd en zullen diver-
se nummers hiervan ten gehore worden gebracht. Het 
belooft dus een zeer gevarieerde avond te worden. Te-
gelijkertijd presenteert het koor de nieuwe outfit. Een 
mooi moment dus waarop alles samenvalt, een vijf-
tienjarig jubileum, een nieuwe cd en een nieuwe outfit. 
Er zijn nog toegangskaarten verkrijgbaar voor 15 eu-
ro. Kaartverkoop via de schouwburg (0255-515789) of 
via B. Bosman (0255-522958). Na afloop van het con-
cert krijgt u als extra attentie de nieuwe cd uitgereikt 
tegen inlevering van de toegangskaart.

Velsen - Samenloop voor Hoop 
van KWF Kankerbestrijding feli-
citeert de prijswinnaars van de 
Postcodeloterij in IJmuiden met 
hun nieuwe fiets. Leuk zo’n nieu-
we fiets. Maar wat moet je met 
meerdere fietsen? Weggeven? 
Dan is er een fantastisch doel. 
Op 29 en 30 mei is de Samen-
loop voor Hoop met en voor KWF 
Kankerbestrijding bij Suomi. 
Doel: zoveel mogelijk geld ge-
neren voor onderzoek en voor-
lichting. Zij zouden ontzettend 
blij zijn met een fiets voor de ver-
loting. Voelt u zich niet verplicht, 
maar als u de mooie fiets toch 
wilt weggeven, mag u bellen met 
Joske Haver, 023-5387922.

Fiets over voor 
Samenloop
voor Hoop?
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het oprichten van een berging 
BL-71-2010  Eridanusstraat 32 te IJmuiden; het 

veranderen van een woning (inpandig) 
BL-72-2010  Duinvlietstraat 29 te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 
BL-73-2010  Meerweidenlaan 29 te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een overkapping 
(achtergevel)

BL-74-2010  Floraronde 1 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel) 

BL-75-2010  Radarstraat 108A te IJmuiden; het plaatsen
van privacyschermen ter plaatse van de 
hoekwoningen

BL-76-2010  Eenhoornstraat 10A te IJmuiden; 
het verhogen van de bestaande glazen 
hekwerken ter plaatse van de ontsluiting 
van het noodtrappenhuis 

BL-77-2010  Wijnoldy Daniëlslaan 21 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 

BL-78-2010  Passtoorsstraat 5 te Santpoort-Zuid; het 
plaatsen van een dakkapel (achtergevel) 

BL-79-2010  Pijlkruid 30 te Velserbroek; het veranderen
en vergroten van een woning met een 
uitbouw (achterzijde) 

BL-80-2010  Bloemendaalsestraatweg 136 te 
Santpoort-Zuid; het plaatsen van een 
dakkapel (voorzijde) 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend  bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op 
grond van de Wro te verlenen voor: 
BL-292-2008  Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een carport 
BP-214-2009  Trompstraat 208 te IJmuiden; het renoveren

van een gemeentelijk monument 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 9 april t/m 20 mei 2010. 

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 9 t/m 
22 april 2010 ter inzage. 
BP-245-2009  Gerard Doustraat 31 te IJmuiden; het 

veranderen (achtergevel 1e verdieping) 
en vergroten van een woning (dak-
opbouw)

BP-19-2010  Molenveltlaan 10 en 12 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
de 2e verdieping van 2 woningen 

BP-29-2010  Zwaanstraat 3 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een 
erker en het verplaatsen/vernieuwen van 
een kozijn op de 1e verdieping 
(OMGEZET VAN LICHT NAAR 
REGULIER)

BP-37-2010  Van Galenstraat 18 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
BL-39-2010  Linnaeusstraat 60 te IJmuiden; 

het oprichten van een berging 

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). 

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor: 

SL-40-2010  Orionweg 194 t/m 256 en Raafstraat 20 
t/m 90 te IJmuiden; het verwijderen van 
diverse asbesthoudende materialen bij 
68 woningen 

SL-42-2010  Willem de Zwijgerlaan ong. te 
Santpoort-Zuid; het verwijderen van asbest-
houdende golfplaten (naast nr. 57A) 

SL-43-2010  Lange Nieuwstraat 54 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-44-2010  Noordersluisweg 8 te IJmuiden; het 
slopen van een werkplaats/kantoor 

SL-45-2010  Kruisberglaan 13 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-46-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van de installaties van 
Salpeterzuurfabriek 4 bij DSM-Agro te 
IJmuiden

SL-47-2010  Sluiseiland 63 te IJmuiden; het slopen 
van een kantoorgebouw (RWS) en twee 
garages

SL-48-2010  Noordersluisweg 20 te IJmuiden; het slopen
van een bezoekerscentrum (RWS) en een 
kantoor

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de  dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). 

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft een vergunning verleend voor: 
*Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van vis op het Kennemerplein te IJmuiden. 
Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari 
tot en met 31 december 2010 met vaste openingstijden 
van dinsdag tot en met zaterdag. 
De ingangsdatum is 1 januari 2010. 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


